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RESUMO 

 

Esta dissertação investiga as implicações da memória na ficção de Francisco J. C. Dantas, no 
contexto de uma cena pós-moderna ainda em construção. Coivara da memória (1991), 
Cartilha do silêncio (1997) e Sob o peso das sombras (2004) são textos literários nos quais a 
sofisticação da linguagem e a narrativa fragmentada colocam em cena narradores diretos e 
indiretos de suas memórias. Com isso, objetiva-se compreender como, nesses textos 
ficcionais, a memória é construída e representada, a partir de ruínas ou fragmentos, como essa 
rememoração espelha e metaforiza a tradição. Embora a argumentação deste trabalho 
aconteça num processo gradativo, em que um capítulo oferece pistas do capítulo subsequente, 
a discussão apresenta-se em três etapas. A primeira diz respeito à representação da memória 
social dando voz ao tempo e às experiências individuais à margem de um processo social e de 
um clã familiar. A segunda corresponde à fragmentação da narrativa e à consequente leitura 
ludibriadora que os narradores apresentam ao leitor. A terceira é dedicada à apropriação 
crítica de Dantas à tradição, ao consequente diálogo intertextual estabelecido com esta, o qual 
resulta na ironia à própria tradição e na potencialização dos personagens numa condição à 
margem social. A importância da rememoração, a fragmentação da narrativa e a tradição 
como empréstimo na cena pós-moderna formam o tripé deste trabalho que analisa tais 
elementos num ciclo presente-passado, enquanto apropriação de diversas vozes sociais 
estigmatizadas e de alguns procedimentos nos modos de se narrar as memórias. 
 
Palavras-chave: Francisco Dantas. Memorialismo. Fragmentação. Apropriação da tradição.   
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ABSTRACT 
 

This dissertation investigates the implications of memory in fiction Francisco J. C. Dantas, in 
the context of a postmodern scene still under construction. Coivara da memória (1991), 
Cartilha do silêncio (1997) and Sob o peso das sombras (2004) are literary texts in which the 
sophistication of language and the fragmented narrative narrators put into play direct and 
indirect memories. With that, the aim is to understand how, in these fictional texts, the 
memory is constructed and represented, starting from ruins or fragments, how that 
remembering reflects and metaphor the tradition. Although our arguments happen in a gradual 
process, in which one chapter offers clues to the subsequent chapter, the work is presented in 
three steps. The first concerns the representation of social memory by giving voice to time 
and individual experiences on the sidelines of a social process and a family clan. The second 
corresponds to the fragmentation of narrative and the subsequent deceiving reading that the 
narrators present to the reader. The third is dedicated to the critical appropriation of tradition 
by Dantas, the consequent intertextual dialogue with it, which results in the weight of 
tradition itself and the potentiation of characters in a condition to the social margin. The 
weight of memory, the fragmentation of narrative and tradition as a loan in the postmodern 
scene form the foundation of this work that analyzes such elements in a past-present cycle, 
while use of different social voices and some procedures in the ways of recounting the 
memories. 
  
Keywords: Francisco Dantas. Memorialism. Fragmentation.  Appropriation of tradition. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Alguém deve rever, escrever e assinar os 
autos do Passado antes que o Tempo 
passe tudo a raso. É o que procuro fazer, 
para a geração nova, sempre atenta e 
enlevada nas estórias, lendas, sociologia e 
folclore da nossa terra.  

(Cora Coralina, 1988, p. 39) 
 

 

 Numa época marcada pela emergência dos discursos de memórias, na qual está 

configurada a sociedade contemporânea, o passado tem sido mais vendido que o presente, 

inclusive na literatura (cf. HUYSSEN, 2000), mediante a representação das memórias das 

minorias e da reconfiguração dos traumas coletivos nos quais se transformaram a trajetória de 

exclusão de indivíduos em diversos espaços sociais. Ao compartilhar desse contexto temático, 

o memorialismo brasileiro ganhou uma significativa contribuição com a publicação dos textos 

de Francisco José Costa Dantas.   

Embora as narrativas de memórias sejam divididas em ficcionais, autobiográficas e 

biográficas, o factual parece se inserir como uma força latente nas memórias ficcionais deste 

prosador. As memórias ficcionais, a princípio, são o resultado da imaginação criativa de um 

autor, sem que haja, com isso, relação explícita entre vida e obra de quem as escreve.  As 

autobiográficas são aquelas nas quais ficção e vida autoral se confundem, pois são baseadas 

em fatos confessadamente verídicos da vida do autor que as escreve.  As biografias são as 

memórias não ficcionais de alguém, contadas por terceiros, geralmente depois da pessoa 

morta. Há também os que subvertem as narrativas de memórias, ao produzir um 

memorialismo num tom confessional, quase autobiográfico, como se quisesse fazer uma 

apropriação crítica da tradição do gênero memórias.  

Francisco J. C. Dantas leva, portanto, para as suas memórias ficcionais fragmentos de 

sua experiência de tabelião de um cartório, menino de engenho, professor universitário, 

intelectual.  Se por um lado e por conta do caráter ludibriador da rememoração, arte e vida 

parecem se entrecruzar no discurso literário desse prosador; por outro lado suas narrativas 

veiculam-se apenas enquanto uma ficção verossímil ao extremo, produzida por quem acredita 

que “só podemos escrever exuberantemente quando nos abandonamos e abrimos os ouvidos 

às forças inconscientes que nos rodeiam e alimentam a nossa formação” (DANTAS, 2002, p. 

390). 

Please purchase 'e-PDF Converter and Creator' on http://www.e-pdfconverter.com to remove this message.

http://www.e-pdfconverter.com


 12

Antes de falar sobre o objeto de estudo deste trabalho dissertativo, este texto situa o 

leitor diante da trajetória e da obra do memorialista Francisco J. C. Dantas. Nasceu em 1941 

no engenho do avô, no município de Riachão do Dantas, centro-sul de Sergipe. Teve uma 

imensa e peculiar trajetória, pois “foi menino de bagaceira, diretor de escola, cavaleiro de 

pastos solitários, tabelião, foleador de formigas pelas madrugadas, caçador de alguns viventes 

noturnos e diurnos – fotógrafo. Montou laboratório apenas para reter a memória dos tempos 

que findavam” (Apresentação, in DANTAS, 1996, p. 09). Fez mestrado em Literatura 

Brasileira pela UFPB, com a pesquisa sobre uma obra de Osman Lins, intitulada Anotações à 

margem de O Fiel e a Pedra (1981), e doutorado em Literatura Portuguesa pela USP, com a 

tese A mulher no romance de Eça de Queiroz (1990).  Foi professor de literatura da 

Universidade Federal de Sergipe. Como prosador, trouxe às páginas literárias a imagem dos 

avós maternos que aos poucos ficava para trás, bem como a via-crucis das vozes de viventes 

condenados a uma condição à margem social.  

Dantas tanto faz parte de um seleto grupo de prosadores, para os quais o escritor deve 

se abastecer do contexto de sua formação quanto é um dos admiradores dos fotógrafos da 

alma humana, o que tem rendido às suas memórias ficcionais um discreto mas autêntico tom 

autobiográfico, uma vez que ele próprio foi o menino que se balançou nos galhos da árvore 

barriguda e viveu muitos dos relatos narrados.  

 Coivara da memória (1991), Os desvalidos (1993), Cartilha do silêncio (1997), Sob o 

peso das sombras (2004) e Cabo Josino Viloso (2005) compõem – até a presente data – a 

produção literária deste escritor sergipano, cuja obra já alcançou reconhecimento nacional e 

internacional. Críticos brasileiros, como Benedito Nunes, José Paulo Paes, Arnaldo Jabor, 

Wilson Martins, Alfredo Bosi, Antônio Medina Rodrigues, Francisco Ferreira de Lima, entre 

outros, reconheceram, de imediato, a forma incisiva como a produção de Dantas logo se 

inseriu entre as melhores da contemporaneidade. Confirmando os prognósticos da crítica, em 

2000, recebeu em Palermo, na Itália, pelo conjunto de sua obra, o Prêmio Internacional União 

Latina de Escritores.   

As primeiras recepções da crítica literária filiam a narrativa de Dantas ao romance 

neo-realista brasileiro de 1930, sem, no entanto, fazer dessa ligação uma característica que lhe 

reduza o valor literário. Alguns leitores acadêmicos, porém, têm pensado as especificidades 

da ficção de Dantas como algo que extrapola a tradição neo-realista, assumidamente tomada 

como empréstimo, como fica subtendido nos ensaios “A lição rosiana” (2002) e “A lição de 

Graciliano e Rosa” (2009).  Todavia para pesquisadores como Antônio Donizeti Pires (2005, 

p. 64), “o depoimento de Dantas não é apenas uma profissão de fé regionalista, mas 
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demonstra que o diálogo crítico com a tradição, a reflexão sobre a literatura e o fazer literário, 

em suas dimensões cultas e populares, vincam nitidamente sua obra romanesca”, ao passo que 

também indicam a complexidade das suas narrativas.  Juliana Santini (2005) afirma que 

Coivara da memória recusa a dualidade centro x margem, mimetizando a memória em uma 

linguagem que recupera o passado de um espaço que não pode se desvencilhar da constituição 

do sujeito, de modo que a fala dos seus narradores reconstrói uma história do sertão de 

Sergipe e dos sujeitos nela entrelaçados. 

Para Regina Zilberman (2007), a rica vertente memorialista ou autobiográfica quer 

ficcional ou histórica – da qual Francisco Dantas faz parte – discute o lugar do escritor na 

literatura e na sociedade.  O próprio Benedito Nunes (1996) – num paratexto da obra –  sugere 

uma relação entre Coivara da memória e Em busca do tempo perdido de Marcel Proust, 

ressaltando a importância do tempo e do ato rememorativo na produção de Dantas. Em 

Cartilha do silêncio, um paratexto estabelece uma relação entre memória, remorso e a 

fragmentação do tempo da narrativa.  Em Sob o peso das sombras outro paratexto ressalta a 

destreza da linguagem em Dantas, sugerindo a memória no ato de o narrador passar a 

experiência a limpo.  

Dentre os trabalhos de pós-graduação voltados à análise de textos literários de Dantas, 

alguns se destacam. Na dissertação À sombra da barriguda: memória e experiência em 

Coivara da memória, Adriana Rodrigues Sacramento (2004) investiga o cruzamento entre 

tempo, memória e experiência. Na dissertação Lavoura de delícias: visibilidade de gênero em 

Francisco J. C. Dantas, Sidiney Menezes Gerônimo (2008) analisa as relações entre o 

masculino e o feminino no seio do patriarcalismo do Nordeste da primeira metade do século 

XX.  Num dos capítulos de tese de doutorado, denominado “Os desvalidos: uma narrativa 

pós-moderna”, Wagner de Souza (2007) analisa o autor tirando vantagens de verdades e 

mentiras do registro histórico para fundir ficção e documento e, com isso, filiar-se a uma 

proposta literária pós-moderna. A presente dissertação, intitulada A memória na ficção de 

Francisco Dantas: cenas da narrativa e do narrador pós-moderno, de Maria Luzia Oliveira 

Andrade (2010), realiza uma reflexão sobre as fragmentadas formas de se narrar a memória, a 

irônica apropriação da tradição e a potencialização do discurso das margens pela 

memorialística desse prosador.    

 Feita uma apresentação do autor e de pontos relevantes de sua fortuna crítica, pode-se 

centrar no objeto de estudo deste trabalho dissertativo que nasceu de uma investigação sobre 
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as implicações do recurso da rememoração em Coivara da memória1, Cartilha do silêncio e 

Sob o peso das sombras. Sem a pretensão de dar respostas definitivas sobre o tema 

pesquisado, o propósito inicial desta autora foi levar o leitor a conhecer a obra de Dantas ou a 

ter um olhar revigorado sobre a mesma, uma vez que a pesquisa – cujo resultado se apresenta 

– é fruto de alguns anos de namoro com a narrativa deste prosador.  

 O interesse pela obra de Dantas surgiu na graduação quando, em Teoria da Literatura 

II, ao ter como pano de fundo Coivara da memória, escrevi um trabalho sobre o romance no  

campo da representação do sujeito individual. Tal interesse se revitalizou numa especialização 

em literatura brasileira, quando produzi um trabalho de conclusão de curso sobre a 

fragmentação da narrativa em Cartilha do silêncio.  

 Coivara da memória, em especial, chamou-me a atenção porque a primeira vez em 

que o li, notei de imediato, no bojo de sua materialidade textual, a configuração de minha  avó 

e de tantas outras vozes e espaços, como o do casebre do Tingo (vizinho da avó), onde este se 

escondia como se fosse uma espécie de João Marreco ou, ainda, um Garangó na tapera 

próximo à Mata do Balbino (os últimos dois personagens de Coivara). No entanto, todas as 

vezes em que leio ou penso em Coivara da memória, é a lembrança da minha avó materna 

que vem à tona, como também a das terras depois do Rio Jacarecica,  no Matêbe, município 

de Moita Bonita – agreste de Sergipe, onde nasci e com ela morei até os cinco anos e meio de 

idade, e aonde muitas vezes regressei ainda menina para visitá-la e rever de perto o miúdo 

roseiral ao lado da velha casa na propriedade dos meus avós maternos. 

 As duas avós, a da autora deste trabalho e a do serventuário do cartório de Coivara, 

viveram sob uma cortina de silêncio e profunda doação aos maridos, filhos, netos e agregados 

esporádicos da casa. Umas anciãs precoces, umas trabalhadoras incansáveis: as últimas a se 

deitar, as primeiras a se levantar; sua única extravagância foi o roseiral – redundâncias à parte 

– de rosas Maria, rosas Palmeiron, rosas brancas e outras mais, segundo representa  

detalhadamente Francisco J. C. Dantas, na passagem mais bela de sua produção literária. 

Ademais, como lembra Adriana Sacramento (2006), as mulheres-personagens desse 

romancista são de algum modo a extensão dessa avó, na medida em que (acrescento) a 

condição social à margem, e a exclusão na qual viveram não diminui a  força nem a 

sensibilidade dessas mulheres que aprenderam e ensinaram a  lição de silenciar para tudo 

acalmar. 

                                                 
1 Para as citações, utiliza-se  a 2ª edição de Coivara da memória, publicada em 1996.   
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 Obstante a uma evidente motivação pessoal, a escolha das obras Coivara da memória, 

Cartilha do silêncio e Sob o peso das sombras2 – e não de outras da autoria de Dantas – 

motivou este trabalho acadêmico porque a sofisticação da linguagem e da narrativa 

fragmentada colocam em cena narradores e personagens tomados pelo processo de  

rememoração e envolvidos num círculo presente-passado, no qual as narrativas se 

desenvolvem sem que, com isso, a palavra se vulgarize. A memória, a fragmentação da 

narrativa e a tradição como empréstimo na cena pós-moderna formam o tripé deste trabalho 

que analisa tais elementos enquanto apropriação de diversas vozes sociais e de alguns 

procedimentos nos modos de se narrar as memórias.   

 A relevância da memória nos três textos literários selecionados é evidente, pois até os 

títulos das obras remetem ao ato rememorativo. Coivara da memória estabelece uma relação 

mais direta com a rememoração. Coivara é uma “palavra de origem tupi-guarani que designa 

técnica de origem indígena ainda hoje empregada no interior do Brasil, que consiste em pôr 

fogo em restos de mato, troncos e galhos para limpar o terreno e prepará-lo para a lavoura” 

(CUNHA, 1998, p. 111). Na memória social do agreste sergipano, coivara também significa o 

montante que ficou dos restos queimados; no caso de Dantas, o que ficou na própria memória. 

 O termo cartilha, em Cartilha do silêncio, é a metáfora de vozes caladas no decorrer 

de um tempo-espaço. Indica que as lições de silêncio foram assimiladas, viraram regras 

passadas adiante de geração em geração, como se ensinadas nas escolas ou no seio de uma 

família patriarcal, mesmo que em decadência.  Para salvaguardar o padrão de comportamento 

a ser assimilado por todos, a ótica narrativa multisseletiva funciona em Cartilha como uma 

instância de controle que regula as memórias dos personagens, como se controlasse e 

manipulasse monólogos interiores, selecionando o que deve ou não ser dito e, por isso, 

aumentando a importância do passado nas vidas dos personagens que dão nome às cinco 

partes da obra. 

 A palavra sombras, no texto Sob o peso das sombras, remete às imagens, aos vestígios 

de um passado dominando a cena do sujeito no tempo presente. Como diz o próprio título da 

obra, essas memórias têm um peso, são um fardo, e alguém está sob este, confinado. As 

sombras remetem para algo ruim, na medida em que funcionam como algo assustador, que 

aprisiona o sujeito. Isso leva o leitor a pensar naquilo que ficou na memória como alguma 

coisa que se impõe como silêncio, clausura, mas, enquanto memória de um passado, é o único 

contato que restou do narrador-personagem com o mundo e com uma lucidez abalada.         

                                                 
2 Ao longo das citações feitas no corpo do trabalho, utiliza-se as seguintes abreviaturas para designar as obras: 
CDM para Coivara da memória,  CDS para Cartilha do silêncio,  SPS para  Sob o peso das sombras.    
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  A partir desse contexto, certas indagações surgiram, e alguns questionamentos foram 

levantados, tais como as possíveis razões de os narradores criados por Dantas estarem 

saturados de memórias, os motivos estéticos de seus textos literários incorporarem o romance 

neo-realista de 1930, as causas da recorrência da fragmentação da narrativa, os velhos espaços 

impregnados de valores contemporâneos, a memória metaforizando uma escrita tomada como 

a potencialização das margens sociais configuradas. É claro que não se teve a pretensão de 

responder a essas indagações de maneira completa.  

 Começou-se a pensar, no entanto, que tais elementos já trabalhados pela modernidade 

literária, ao aparecerem de forma tão visível e recorrente em textos de um mesmo escritor 

contemporâneo, são indícios da representação de uma apropriação crítica da tradição. Não 

apenas de uma tradição literária remota e recente, mas de uma tradição de margens que 

emergem no discurso literário reivindicando a inclusão de suas memórias. O romance neo-

realista voltado para o Nordeste, de certa forma, representa uma margem que deu certo na 

literatura brasileira ou, ainda, como afirma o próprio Francisco J. C. Dantas (2009, p. 4), “um 

tapa-boca àqueles críticos que sempre andaram arrepiados com uma literatura que, 

pejorativamente, chamaram de Regionalista”.   

 Ora, se o romance neo-realista de 1930 abraçou as técnicas narrativas do modernismo 

literário; se os textos ficcionais de Dantas realizam uma apropriação crítica do romance neo-

realista (sem a este se restringir) e das formas de se narrar a memória; se o pós-modernismo 

trabalha com empréstimos da estética modernista no nível da intertextualidade e da 

potencialização de coisas que há muito vêm sendo discutidas e representadas; então, decerto 

tudo isso tenha um significado maior na produção de Dantas.  

 Na tentativa de compreender como Coivara da memória, Cartilha do silêncio e Sob o 

peso das sombras operam algumas das especificidades da narrativa contemporânea que se 

apresenta, surgiu a pesquisa intitulada “A memória na ficção de Francisco Dantas: cenas da 

narrativa e do narrador pós-moderno”.  A título de esclarecimento, ao longo deste trabalho, a 

palavra memória é utilizada como sinônimo de rememoração, pois a reminiscência está para a 

grande narrativa épica, já a rememoração está para o romance e, consequentemente, para a 

representação de muitos fatos (cf. BENJAMIN, 1994, p. 211) individuais. Ao analisar a 

memória, ou melhor, a rememoração em três dos romances de Dantas, o objetivo deste 

trabalho é, portanto, compreender como, nos textos de Dantas, a própria memória é construída 

e representada, a partir de ruínas ou fragmentos, como essa memória espelha e metaforiza a 

tradição. Ao fazê-lo, tenta-se perceber com quais mecanismos a produção desse prosador 
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opera os empréstimos de uma tradição literária contemporânea que dialoga com os 

referenciais pós-modernos e, com isso, revitaliza as narrativas de memórias ficcionais.  

Teóricos como Fredric Jameson (2006) afirmam que o resgate da memória leva os 

valores contemporâneos ao passado, acrescentando e reascendendo um sentido novo aos 

velhos espaços representados. Parafraseando Jameson, é como se, ao terem habitado espaços 

hoje situados no passado, os sujeitos da cena atual estivessem presos a essa época, a despeito 

dos referenciais da cultura contemporânea e das atuais discussões que permeiam as narrativas 

e o comportamento dos indivíduos nelas configurados. Numa seara teórica similar, o crítico e 

romancista Silviano Santiago (2002) defende que na narrativa pós-moderna, o recurso 

rememorativo não leva lição alguma ao ontem, mas traz o passado ao presente, colocando as 

experiências dessas duas instâncias temporais lado a lado, pois o ontem pode ser a chave para 

a compreensão do hoje. 

Ora, se o indivíduo da cena contemporânea reacende um sentido novo no passado, se o 

sujeito da memória não avalia o passado, os dois teóricos concordam que a literatura de 

referenciais pós-modernos se serve do passado e da tradição como suporte para se representar 

as memórias e confirmá-las como um canteiro de experimentação. Como tal, não é isso nem 

aquilo, mas fragmentos de um passado-presente. Ademais, enquanto força subjetiva, a 

memória tem a propriedade de permitir a relação do sujeito do hoje com a pessoa do ontem 

(cf. BOSI, 2007, p. 47), colocando o mesmo indivíduo no encarceramento de um círculo 

presente-passado, como ocorre na produção de Francisco J. C. Dantas. 

Coivara da memória, primeiro texto ficcional da autoria de Dantas, é uma narrativa 

em primeira pessoa cujo personagem-narrador está cumprindo prisão domiciliar em um 

cartório. Paralela à narrativa principal sobre a vida do autor das memórias em Rio-das-

Paridas, outras micronarrativas são contadas através da memória social ou representando esta 

memória: como a dos bisavós, avós,  tios, pai, morte do Engenho Murituba e alguns 

agregados da casa.  Enquanto espera o julgamento por um crime que não se sabe ao certo se 

este o cometeu, o sujeito-narrador reconstrói, via memória individual e social, suas 

vicissitudes e a própria história dos seus avós maternos, pais, tios, pessoas simples e lugares 

comuns do Rio-das-Paridas. O protagonista e narrador da trama é um indivíduo anônimo, 

escrivão e tabelião do cartório que herdou do pai. O serventuário do cartório, primeiro fica 

órfão da mãe, depois órfão de pai. É criado pelos avós maternos e acusado de assassinar por 

vingança o coronel que matou o seu pai numa emboscada, quando o escrivão ainda era 

criança.  
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O coronel Tucão, assassinado na obra, é tio e desafeto do escrivão, sobre o qual recai a 

acusação de assassinato. Embora o escrivão tenha sido surpreendido no quarto onde o 

assassino do pai foi encontrado morto, nenhuma passagem da narrativa confirma se de fato ele 

é o autor desse crime. Muitas dúvidas ficam sem ser esclarecidas. Teria o serventuário do 

cartório vingado a morte do pai ou foi vítima de uma armadilha dos primos e sobrinhos de 

Tucão que desejavam apressar a morte do velho moribundo para ficarem com a herança? 

Quando o escrivão-narrador coloca as mãos no pescoço do tio para estrangulá-lo, o coronel já 

tinha sido assassinado pelos sobrinhos? E Luciana, qual a contribuição da prima e ex-

namorada para a precipitação dos fatos?  O leitor fica sem essas respostas e tantas outras, mas 

instigado a encontrar pistas no discurso que apontem para uma possível resolução do enigma.   

 De modo que, enquanto aguarda o julgamento e a condenação dada como certa, o 

escrivão passa os dias às voltas com o seu passado, revisitando e reconstruindo, através da 

memória, os relatos dos seus pares. O resgate da memória possibilita serem revitalizadas as 

cenas de ódio e sentimento de vingança que marcam a família Costa Lisboa, bem como a 

paixão avassaladora entre o protagonista e a prima Luciana – sobrinha do homem que o 

escrivão é acusado de matar – e as figuras dos tios e dos queridos avós maternos.  

 Cartilha do silêncio, terceiro texto ficcional da autoria de Dantas, é um texto literário 

cujo foco narrativo, denominado onisciência multisseletiva, apresenta ao leitor – mediante o 

resgate progressivo da memória de seus personagens –  os relatos da família Barroso. Embora 

a trama se desenvolva de maneira predominante em Aracaju e de forma secundária na 

Fazenda Varginha, o município Rio-das-Paridas também aparece na trama. A saber, a obra é 

dividida em cinco partes correspondentes a cinco micronarrativas, cujos protagonistas dão 

nome a cada seção da obra: Dona Senhora, Arcanja, Remígio, Mané Piaba e Cassiano 

Barroso. Dona Senhora é esposa de Romeu Barroso que, ao casar-se e de imediato apaixonar-

se pelo marido, vem de Alagoas morar em Sergipe, deixando para trás o sonho de ser 

bailarina no Teatro Santa Isabel. Ademais, o marido deixa de chamá-la de Rosário, impõe-lhe 

a alcunha de dona Senhora e todos passam a denominá-la com este pseudônimo. Nas terras 

sergipanas, não se adapta aos costumes dos familiares do major Romeu, que a consideram 

avançada para a primeira metade do século XX.  A contragosto do moralismo das cunhadas, 

vive uma intensa paixão pelo esposo, com direito a ser preterida, traída e vítima de um jogo 

de sedução do marido para enlouquecê-la de desejo. Após a morte de Romeu, o cunhado 

Belisário tenta seduzi-la, como não consegue, interna dona Senhora num hospício em Recife, 

onde ela falece com a cabeça cheia de piolhos e lêndeas.        
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 Arcanja Barroso é sobrinha de Romeu Barroso e admiradora de dona Senhora; após a 

morte da tia dos seus afetos, casa-se com o primo Cassiano Barroso; com isso, atende ao 

último pedido da tia e resolve o próprio problema financeiro. Os dois têm um filho chamado 

Remígio. Arcanja torna-se matriarca da família e morre tuberculosa no casarão dos Barroso.  

Remígio  é as esperanças frustradas da mãe Arcanja e o desgosto do pai Cassiano, a quem 

trata com evidente indiferença. Mané Piaba é o agregado mais velho dos Barroso e a 

testemunha viva da história dessa família centenária em derrocada. Ressentido com as 

supostas mudanças que ele próprio vê ocorrer na família, destila nos patrões o seu veneno de 

voz calada ao longo de quase cem anos. Cassiano é o filho único de major Romeu Barroso e 

dona Senhora; quando o pai falece, o tio Belisário coloca-o num colégio no Rio de Janeiro 

para apossar-se do patrimônio herdado; quando adulto, retorna a Sergipe, mas não se adapta 

ao modo de vida local. O major Romeu Barroso, por sua vez, aparece ao longo da narrativa, 

apenas através das vozes e das memórias dos personagens, como uma figura forte, autoritária, 

austera e representante da tradição secular dos Barroso. 

 Sob o peso das sombras, o quarto texto ficcional da autoria de Dantas, é uma narrativa 

em primeira pessoa cujo personagem-narrador está recolhido na sua velha casa escrevendo a 

crônica de suas vicissitudes da época em que ocupou a função de secretário do Professor 

Doutor Jileu Bicalho Melão da Faculdade Rural de Mitologia do Rio-das-Paridas, em Sergipe.  

Ao saber que está com câncer, os dias de Justino Vieira intercalam-se entre as visitas ao 

consultório do médico, as memórias de sua origem no lugarejo Alvide (interior da Bahia) com 

as peripécias do tio Melenguê, as lembranças dos ensinamentos do seu padrinho Barbarino na 

adolescência e a vida com a esposa Damarina em Sergipe, bem como a escrita das mágoas 

que acumulou durante trinta anos de Mitologia, servindo ao seu desafeto professor Jileu 

Bicalho Melão.  

 Ironicamente, os dois estão unidos pelo câncer, o seu algoz num estado muito mais 

castigado pela doença do que ele, Justino. Mas como se não bastasse toda uma existência de 

mágoa, a vida lhe reserva uma surpresa e um golpe final, do qual não se sabe se ele é ou não 

merecedor. A surpresa é o reencontro entre Justino e professor Jileu Bicalho; encontro esse 

que reacendeu o antigo ódio de Justino pelo ex-chefe. O golpe final foi proferido pela 

prestativa cunhada Leopolda que vai cuidar de Justino, reativa um antigo desejo no enfermo, 

convence-o a assinar uma apólice de seguro beneficiando-a e, em seguida, vai embora, 

deixando-o aos cuidados de uma estranha.  

De modo que Justino termina os seus dias corroído pelo câncer, pela descrença no ser 

humano, pelas leituras que o incitam ao pensamento reflexivo e funesto sobre a vida e a 
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sociedade inumana, pelo novo Rio-das-Paridas modernizado, ao qual não se adapta e passa a 

lhe reservar um certo desprezo. Assim, termina os dias perturbado pelo ódio que acumulou  

do algoz, quando foi vítima das relações de poder e da truculência que o professor-doutor lhe 

dedicou ao longo de três décadas.  

Quer seja no Engenho Murituba em Coivara da memória, quer seja na Fazenda 

Varginha ou em Aracaju em Cartilha do silêncio, quer seja ainda na Faculdade Rural de 

Mitologia – representação da Universidade Federal de Sergipe – em Sob o peso das sombras, 

as obras de Francisco J. C. Dantas sempre se reportam ao espaço do Rio-das-Paridas: 

configuração da cidade de Riachão dos Dantas no centro-sul de Sergipe, onde nasceu o autor 

dessas memórias ficcionais. Embora tais narrativas se reportem ao eixo Sergipe, Alagoas e 

Bahia, a recorrência da pequena cidade sergipana Rio-das-Paridas, em suas obras, funciona 

como uma estratégia de presentear o leitor com fragmentos da sua percepção individual sobre 

o próprio fazer literário.  Ao falar rapidamente do seu processo de criação, Dantas é incisivo, 

defendendo que:  

 

 

a literatura tem de se abastecer nas raízes do contexto da formação do próprio 
escritor. Que só podemos escrever exuberantemente quando nos abandonamos e 
abrimos os ouvidos às forças inconscientes que nos rodeiam e alimentam a nossa 
formação. Sou partidário de que certas circunstâncias exteriores favorecem e 
fecundam as condições íntimas que fazem a nossa mitologia individual. Essas forças 
formam a base de onde podemos expressar uma visão que será inimitável, nascem 
da experiência substancial que só o contato direto possibilita. Sem o necessário 
mergulho no mundo impalpável em que abasteceu o nosso conhecimento, a nossa 
infância, a nossa mitologia, escrever, no sentido em que estou colocando é falsear a 
realidade, é perder o espírito daquilo que é necessário aprisionar (DANTAS, 2002, 
p. 390).  

 

 

 As circunstâncias exteriores que favorecem a produção literária de Dantas constituem 

a legitimação de um esforço autoral de representar as memórias, metaforizado no mergulho 

do universo de uma vivência. Escrever com a própria mitologia pensada enquanto tradição de 

costumes e leituras incorporadas é uma forma de revelar aspectos do processo rememorativo 

de um sujeito-narrador escrevendo como se fosse o próprio autor e dando forma literária às 

experiências rememoradas, em que o indivíduo da memória configurada é apenas aquele que 

observa os fatos, cataloga-os. Se, no plano da técnica, as memórias ficcionais de Dantas 

parecem se valer de um efeito autobiográfico pela força do factual e da experiência vivida 

configuradas nas narrativas; decerto essa ilusão seja um dos indícios de que as narrativas de 

memórias provocam um efeito mais verossímil que as demais. Isso não diminui o valor 
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literário da memorialística do sergipano, mas recria e amplia, no plano da técnica narrativa, o 

caráter ludibriador das memórias individuais e sociais contadas pelos prosadores. 

 Memória e representação são os lados da mesma moeda; quando se fala sobre um, 

automaticamente discorre-se sobre o outro. Com isso, nesta análise-interpretativa, delimita-se 

o conceito de representação como construção, encenação, criação de um mundo que, uma vez 

na literatura, existe enquanto linguagem. Mesmo ancorado numa mitologia individual e, por 

conseguinte, numa vasta experiência em diversos campos sociais, o sujeito autoral abandona o 

aspecto constativo (reprodução) da linguagem, levando para o discurso literário a palavra no 

seu aspecto performativo. De modo que,  

 

 

A representação na literatura, obviamente, não é uma reprodução nem uma cópia da  
realidade do mundo, mas a criação de  um universo e de uma verdade que existem 
apenas enquanto linguagem. É nesse sentido que podemos dizer que a linguagem do 
texto literário é performativa. Ela se constitui “como operações retóricas, atos de 
linguagem, criando as coisas, organizando o mundo, em lugar de simplesmente 
representar o que existe (CULLER, 1999, p. 101).   

 

 

 Ao organizar o mundo para dar a impressão de este não ter existido antes nem de ter 

feito parte da mitologia de cada sujeito, a linguagem literária faz uso do alto poder de 

representação da memória. Representar a memória é, portanto, criar com uma experiência 

individual que não é tão pessoal assim, pois está impregnada de testemunhos e, portanto, de 

memórias sociais. De modo que, o sujeito da memória está impregnado de vozes, de leituras 

que compõem sua formação pessoal em espaços que trazem consigo fragmentos de diferentes 

épocas.  

Imerso no tempo subjetivo, as cenas de outrora afloram à mente do indivíduo como 

imagens, uma vez que – na instância temporal do presente – o passado só pode ser apreendido 

como vestígio, imagem (cf. BENJAMIN, 1994, p. 224) de acontecimentos imprecisamente 

arquivados na mente do sujeito e no imaginário social de uma comunidade.  Tais arquivos são 

individuais e sociais, porque, se por um lado, a memória individual é formada de fragmentos e 

vozes da memória social, por outro lado, as próprias memórias individuais contribuem para a 

formação da memória coletiva. Talvez por isso as narrativas memorialistas contemporâneas 

recorram ao expediente da fragmentação textual, encenando o fragmentado processo 

rememorativo e a não linearidade da vida e da memória.  
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 Essas e outras questões são discutidas neste trabalho dissertativo que está dividido em 

três capítulos (partes) que, por sua vez, subdividem-se em três subcapítulos. “A memória em 

Dantas: tempo de reconstruções expressivas”, “A fragmentação em Dantas: época de espaços 

reconfigurados”, “A tradição em Dantas: uma apropriação crítica e contemporânea” são as 

partes que funcionam como o tripé da pesquisa realizada: memória, fragmentação e tradição 

na pós-modernidade.   

No primeiro capítulo, cujo tema é “A memória em Dantas: tempo de reconstruções 

expressivas”, a seção é iniciada com definições sobre tempo e memória. Nesses subcapítulos, 

há primeiro uma análise sobre a relação entre ruínas e memória social em Coivara da 

memória; em seguida, examina-se a nostalgia enquanto memória afetiva dos personagens na 

representação de espaços e na relação com o outro em Cartilha do silêncio; depois, analisa-se 

a ironia na revitalização do passado-presente em Sob o peso das sombras. A saber, ruínas, 

memória social e afetiva, bem como ironia são características desses três textos. Nessa parte, 

cada subcapítulo contém a análise de uma obra, tanto porque cada texto literário aprofunda 

melhor um desses aspectos tratados, quanto porque assim, aquele leitor que não conhece a 

produção de Dantas, poderá entender o ponto principal de cada um destes textos literários. 

O segundo capítulo é intitulado “A fragmentação em Dantas: época de espaços 

reconfigurados”. A seção começa com uma abordagem teórica sobre a fragmentação da 

narrativa; em seguida as três obras são analisadas concomitantemente. O capítulo é dedicado 

ao narrador, à fragmentação narrativa encenando o resgate da memória, ao indivíduo da 

rememoração ludibriando o leitor sobre os fatos representados, à escritura como veneno e ao 

humor como irônico remédio que o aprisiona num ciclo presente-passado.     

No terceiro capítulo, cujo título é a “A tradição em Dantas: uma apropriação crítica e 

contemporânea”, é estabelecida uma relação teórica entre tradição e literatura pós-moderna. 

Segue uma análise de como as três obras realizam uma apropriação crítica da tradição do 

romance de 30 através de um processo de intertextualidade, o qual remete ao peso da tradição 

e à ironia da instância narrativa que sacode este peso.  A partir da relação memória e tradição, 

estabelece-se uma reflexão de como memória, esquecimento e ressentimento são operados e 

abrem espaço para a potencialização das margens sociais na memorialística do prosador. 

    As anotações finais deste texto dissertativo ocorre mediante um processo de 

recomposição do que foi analisado ao longo do trabalho, em que homens e mulheres numa 

condição social à margem, a memória afetiva,  a ironia na cena contemporânea e as ruínas da 

memória social – face a uma tradição tomada como empréstimo – reforçam a potencialização  

da memória do indivíduo num fragmentado ciclo passado-presente.  
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11..    AA  MMEEMMÓÓRRIIAA  EEMM  DDAANNTTAASS::    TTEEMMPPOO  DDEE  RREECCOONNSSTTRRUUÇÇÕÕEESS  EEXXPPRREESSSSIIVVAASS        

 

 

A memória aparece como força subjetiva 
ao mesmo tempo profunda e ativa, latente 
e penetrante, oculta e invasora.   

(Ecléa Bosi, 2007, p. 46) 
 

 

 A vertente das narrativas de memórias ocupa um significativo lugar na produção 

literária brasileira contemporânea. Decerto que desde as primeiras narrativas, os indivíduos 

buscam, no baú das recordações, um passado ávido a se atualizar no tempo presente. Mesmo 

assim, há nas três últimas décadas, uma relevância maior da memória e, consequentemente, 

dos textos literários memorialísticos. Ou pelo menos se está, contemporaneamente, diante da 

tomada de consciência da força que o aspecto rememorativo sempre teve na cultura ocidental 

e na literatura do Brasil, especificamente.   

 A partir dessa tomada de consciência, pode-se pensar boa parte do século XX e o 

início do século XXI como sendo os séculos da representação da memória na literatura. Assim 

o é porque as condições sociais do sujeito marcado pela ânsia de tempo contribuíram para, de 

um lado, filósofos e sociólogos privilegiarem a temática temporal; do outro lado, romancistas 

e teóricos da literatura debruçarem-se sobre o conteúdo rememorativo. Tempo e memória 

estão intrinsecamente ligados; pelo menos o tempo subjetivo. Teorizar sobre um é 

inegavelmente refletir sobre o outro porque, quando o sujeito está imerso no tempo subjetivo, 

as imagens de acontecimentos ocorridos no passado, automaticamente, afloram-lhe no tempo 

presente, via memória. Os filósofos teorizam sobre o tempo, os sociólogos sobre a relevância 

do tempo na vida social, os teóricos da literatura sobre a representação da memória; por 

caminhos distintos, todos partem de um denominador comum: a  consciência de tempo.  

Numa concepção filosófica, os indivíduos têm consciência de tempo porque são seres 

no tempo, localizados numa época e num espaço geográfico distintos, o que faz do “tempo 

certamente uma característica fundamental da experiência humana” (WHITROW, 1993, p. 

18). Tempo e vivência caminham juntos; da mesma forma, consciência de tempo e 

experiência estão lado a lado.  No primeiro caso, os meses e os anos parecem mais densos, 

mais curtos ou longos a depender da idade e do ritmo de vida diário de cada um. No segundo 

caso, a constatação do acréscimo da média de acontecimentos na vida humana tem a ver com 

Please purchase 'e-PDF Converter and Creator' on http://www.e-pdfconverter.com to remove this message.

http://www.e-pdfconverter.com


 24

a experiência individual de tempo (cf. MENDILLOW, 1972), ou melhor, como a pessoa o 

experimenta subjetivamente, porque o tempo também é um dado subjetivo.  

 De fato o tempo existe tanto no seu aspecto ontológico – tempo em si, físico, real, 

continuum – quanto no seu aspecto psicológico, individual e privado, quanto ainda no seu 

aspecto público, social, comum à rotina de todos. Por isso, ressalta-se a relevância do que 

Jean Pouillon (1974) denomina de contingência temporal para os estudos sobre memória. 

Para o teórico, tal contingência temporal faz com que alguém se depare não apenas com uma 

única característica do tempo, e sim, com todos os aspectos desse mesmo tempo.  

Deparar-se com todas as características do tempo significa ter a consciência de viver o 

tempo nos seus aspectos ontológico, psicológico e público. Também significa estar no 

presente tendo o passado como memória e o futuro como possibilidade revigorante ou não de 

vir-a-ser. Dentro desse contexto argumentativo, tais aspectos apontam para o caráter 

multifacetado ou fragmentado do tempo subjetivo, ou melhor, para a forma como as 

experiências e as memórias se apresentam na vida de alguém, segundo fragmentos de 

vivências, impressões e pensamentos, como uma espécie de ilha de citações individuais e 

sociais.  Assim, a realidade não aparece na sua totalidade, mas de forma incompleta, 

imprecisa, fragmentada. Com isso, a cada instante o sujeito precisa tentar montar o mosaico 

das experiências individuais e sociais, bem como das informações que os cerca diariamente.  

Ao se defrontar com o quebra-cabeça das suas experiências, depara-se com a 

contingência temporal e, por conseguinte, com as diversas modalidades temporais das quais 

atualmente se tem consciência de as vivenciar. Isso se torna possível porque a modernidade 

revolucionou a maneira como as pessoas experimentam o tempo (cf. HARVEY, 2008). Ora, 

se tal mudança significativa na forma de experimentar o tempo é algo verídico – como se 

defende que seja – atualmente ainda se sofre o impacto de tal revolução.  Sobre esse aspecto, 

David Harvey afirma que na modernidade existiu e mais ainda na pós-modernidade continua a 

existir uma compressão do tempo-espaço. Entende-se por tempo e espaço compressados uma 

revolução nas qualidades objetivas do espaço e do tempo, a ponto de forçarem o sujeito a 

alterar, às vezes, radicalmente o modo como representa o mundo para si mesmo (cf. 

HARVEY, 2008, p. 219). Particularmente, as mudanças nas qualidades objetivas do tempo 

ocorrem, entre outros fatores, porque contemporaneamente o indivíduo tem consciência de 

que a realidade não se apresenta de forma unívoca, mas de forma plurívoca, fragmentada e 

desafiadora, o que lhe exige uma nova e diferente maneira de lidar com o tempo e com a 

memória. 
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A consciência de tempo como falam os filósofos, a contingência temporal como 

denominam alguns teóricos da literatura, a compressão temporal como preferem designar 

teóricos das ciências sociais, enfim, todas essas categorizações conduzem o leitor ao mesmo 

ponto: o tempo também é um dado subjetivo. Ora, sendo o tempo uma experiência objetiva e 

subjetiva, na qual se está submerso cotidianamente, a memória constitui-se numa força 

altamente reveladora do sujeito e das experiências deste.  Ela possibilita o contato de alguém 

com o passado e a tentativa (sempre falha) de montagem do quebra-cabeça diário que é a 

realidade, uma vez que as informações e as experiências ficam obviamente arquivadas na 

própria memória.  

No que concerne à relação tempo/memória, tanto Agostinho (2004) no século IV 

como Walter Benjamin (1994) no século XX esclarecem que o passado é acessível ao 

indivíduo apenas enquanto imagem, memória, vestígios deixados pelos acontecimentos na 

mente, pois “a verdadeira imagem do passado perpassa, veloz. O passado só se deixa fixar, 

como imagem que relampeja irreversivelmente, no momento em que é reconhecido” 

(BENJAMIN, 1994, p. 224). Dentro da concepção agostiniana e benjaminiana, o sujeito está 

no presente tendo acesso ao passado apenas enquanto memória e ao futuro enquanto uma 

expectativa, uma possibilidade de acontecimento, percebida pelo mesmo sujeito nas 

circunstâncias do próprio presente. Tal especificidade do tempo também pode ser observada 

nas palavras e Paul Ricouer (1997, p. 58), para quem “o presente é ao mesmo tempo o que 

vivemos e o que realiza as antecipações de um passado rememorado”, reconstruído, 

atualizado pelo sujeito da rememoração. 

Noutras palavras, ressalta-se o óbvio: o processo de rememoração ocorre no presente.  

Consequentemente, a memória possibilita a interação do indivíduo – que lembra dos 

acontecimentos no tempo presente – com o seu passado. Isso somente é possível porque “a 

memória permite a relação do corpo presente com o seu passado e, ao mesmo tempo, interfere 

no processo ‘atual’ das representações” (BOSI, 2007, p. 46). Tal interferência ocorre porque – 

ao visitar o passado por intermédio da memória – o sujeito o faz com os valores, com as 

experiências e com as ideologias do presente.  Com isso, ocorre uma revitalização do passado 

que por si só é instável, passível de diferentes ressignificações e reconfigurações, pois a 

memória é o que fica do que se esquece e, mais ainda, o que se reconfigura. 

A literatura representa tal especificidade da memória de forma sui generis, pois 

representação é criação. Sobre esse aspecto, Jonathan Culler (1999) afirma que a linguagem 

literária tem um caráter performativo, por isso ela não apenas representa, no sentido lato, o 

objeto; mas (re)cria-o como se o objeto representado não existisse antes (cf. CULLER, 1999). 
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Ora, se se pode dizer que a representação literária é a criação de realidades na linguagem, 

também se pode afirmar que as narrativas de memórias ficcionais utilizam-se do seu alto 

poder de representação para recriar o passado, ludibriando o leitor sobre a veracidade dos 

acontecimentos narrados, revitalizando os espaços representados com o seu alto poder de 

recriação e de apropriação crítica do passado. 

 

1.1 Ruínas na representação da memória social 

 

Começo a sentir que estes despojos que 
abarco com a vista me chegam com uma 
estranheza íntima e ao mesmo tempo 
fugidia... Mal me aproximo para tocá-los, 
eles se dissimulam em sensações difusas 
que desmentem o inventário da memória.  

(Francisco J. C. Dantas, 1996, p. 22) 
 

 

 Os textos ficcionais da autoria de Francisco J. C. Dantas inserem-se, na produção 

contemporânea, como uma força revitalizadora das narrativas de memórias. Com isso, 

Coivara da memória, Cartilha do silêncio e Sob o peso das sombras configuram, mais 

especificamente, uma tangencial relação entre o velho e novo na memorialística deste escritor.  

Aqui a denominação velho é usada como algo consagrado na e pela tradição literária, 

circunscrito no ciclo presente-passado representado na produção de Dantas. O termo novo não 

é utilizado no sentido estrito de originalidade ou inovação temática, mas com o significado de 

atualidade, ou melhor, algo que está em voga na cena literária das últimas décadas. Isso 

porque a literatura contemporânea de referenciais pós-modernos tem sido feita de 

empréstimos, da revitalização de coisas que há muito vem sendo discutidas em outros 

períodos da literatura brasileira3.  

Talvez por haver pouquíssimas possibilidades para inovações no campo literário, os 

escritores de recentes obras – nas quais se reconhecem valores estéticos e temáticos da pós-

modernidade – não demonstram obsessão alguma pela novidade temática nem pela descoberta 

de formas mirabolantes de se contar ou se configurar a narrativa em novos termos estéticos. 

Isso porque “os escritores e artistas da atualidade já não podem inventar novos estilos – é que 

estes já foram inventados; as singularidades já foram pensadas” (JAMESON, 1993, p. 30). Ao 

se fazer tal afirmação, ressalta-se que nem todo texto literário produzido na pós-modernidade 

                                                 
3 O terceiro capítulo desta dissertação é dedicado à análise contextualizada de empréstimos feitos pela literatura 
contemporânea.   
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(contexto histórico pós década de 50) nem toda obra literária publicada no pós-modernismo 

(conjuntura estético-temático a partir da década de 60 na Europa e América do Norte, década 

de 70 na América do Sul) é pós-moderna ou está para uma condição pós-moderna (cf. 

HUTCHEON, 1991). 

  No diálogo com esse cenário artístico-cultural dito “pós-moderno”, o texto literário 

se apropria do passado de modo diferente, descaricaturando o que antes foi caricatura, 

abordando o mesmo objeto de forma irônica e/ou conferindo uma certa potencialização à  

rememoração, como se as vozes narrativas estivessem impregnadas de memórias. 

Possivelmente isso ocorra porque, conforme foi dito, segundo os teóricos, já houve tantos 

experimentalismos no campo da linguagem literária que atualmente é possível fazer apenas 

um número limitado de combinações (cf. JAMESON, 2006). Combinações essas que se 

apresentam como contradições ao leitor formado na tradição literária modernista pois, na cena 

contemporânea, o velho tem sido revigorado pelos escritores da atualidade, mas à luz de 

outros referenciais teóricos e pressupostos ideológicos.     

Dentro desse contexto de revitalização do velho e de uma literatura contemporânea 

feita de empréstimos, a produção de Dantas utiliza-se de um sofisticado discurso memorialista 

para se reportar paradoxalmente ao século XX, momento de avanços nas técnicas narrativas 

(como é explorado no segundo capítulo), e de consolidação de uma produção literária voltada 

para o espaço nordestino com suas margens sociais (como é trabalhado no terceiro capítulo). 

Tudo isso partindo da representação da memória social e da memória individual bombardeada 

ora pelas vozes dos antepassados, ora pelas próprias impressões pessoais da mudança dos 

valores, ora pelas ruínas de um sistema social arcaico destroçado, mas ainda presente nas 

marcas deixadas na vida dos indivíduos e no espaço habitado por estes.     

O pano de fundo de Coivara da memória é o início, o ápice e o declínio do ciclo da 

cana-de-açúcar circunscritos no surgimento da família Costa Lisboa concomitante à formação 

do povoado Rio-das-Paridas. O personagem-narrador desse texto é um tabelião-escrivão e 

uma espécie de porta-voz das memórias do centro-sul de Sergipe, embora não as tenha 

presenciado, mas ouvido os relatos dos parentes e dos agregados da casa do avô materno. O 

pano de fundo de Cartilha do silêncio é a decadência da família Barroso cujo processo 

aparece contraposto no ciclo presente-passado, ou melhor, declínio e auge, mediante as vozes 

das mulheres, dos homens e dos agregados, articuladas por uma narrativa multisseletiva4 e 

emergindo da margem, como se reivindicassem uma inclusão social através de suas memórias 

                                                 
4 O segundo capítulo explora a especificidade da narrativa multisseletiva ou onisciência seletiva múltipla.   
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fragmentadamente narradas. Dentre as memórias dos cinco personagens manuseadas pela 

ótica narrativa, três vozes são de significativa importância: as de Dona Senhora e Arcanja 

representam a força da mulher emergindo de uma condição socialmente estigmatizada, a de 

Mané Piaba representa a voz social ressentida pelo término dos grandes ciclos. O pano de 

fundo de Sob o peso das sombras é a extinção da aura do grande intelectual, que por séculos 

pairou sobre os doutos acadêmicos. Assumidamente numa posição à margem, o personagem-

narrador Justino Vieira coloca a Faculdade Rural de Mitologia e a cidade Rio das Paridas no 

redemoinho do tempo e de uma memória individual atravessada pela memória social e, de 

certa forma, mostra como a Faculdade de Mitologia foi e está nas margens, pois com ela 

concorrem outros valores contemporâneos.      

   Ora, se os textos ficcionais da autoria de Dantas se reportam a todo o século XX 

através das memórias individuais e sociais neles configuradas e, com isso, indicam fazer uma 

leitura crítica à tradição, em que história e memória se entrecruzam num discurso ficcional 

permeado de contradições; da mesma forma, na produção memorialista de Dantas, a presença 

de textos em cujo bojo se destacam a memória afetiva, a ironia, o humor e a fragmentação da 

narrativa  tão caros à literatura brasileira. Nesta cena redesenhada, não se verifica apenas um 

desses elementos, mas a contraditória presença de todos – conforme se fala mais adiante ainda 

no primeiro capítulo deste trabalho.   

No que concerne a relação entre velho e novo, ou melhor, a revigorização dos espaços 

trabalhados pela tradição – cuja abordagem se inicia neste subcapítulo – Coivara da memória, 

Cartilha do silêncio e Sob o peso das sombras apresentam-se como uma dessas narrativas em 

que o mais tradicional do romance de 30 da literatura brasileira – especificamente o romance 

neo-realista voltado para a representação da região nordestina – ganha uma reconfiguração e 

uma ressignificação importante na sua materialidade textual. A época representada nos 

referidos textos literários é a do declínio dos engenhos de açúcar sergipanos em Coivara, a da 

derrocada da família patriarcal representada na ruína de um clã familiar em Cartilha e a da 

migração controversa de um indivíduo no pequeno espaço do Alvide na Bahia para a cidade 

de Rio-das-Paridas em Sergipe, conforme ocorre com o narrador das memórias em Sob o peso 

das sombras.    

Do ponto de vista histórico, o centro-sul de Sergipe é rememorado nos últimos dias 

áureos da cultura canavieira em Coivara, no fim das grandes fortunas e no término do 

prestígio familiar em Cartilha, bem como no explícito processo de modernização das cidades 

tanto em Cartilha como em Sob o peso das sombras. Do ponto de vista estético, o autor 

desses romances vale-se de um espaço antigo e de uma temática também antiga para 
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apresentar cenas de valores contemporâneos, pois de certa forma Dantas também está falando 

das possibilidades de narrar as memórias através das técnicas narrativas.        

É bem verdade que Francisco J. C. Dantas, segundo lembra Alfredo Bosi (2006) ao 

leitor, viveu boa parte da própria vida no interior de Sergipe. Também é fato que Dantas viveu 

muitas das histórias narradas por ele próprio (cf. SACRAMENTO, 2004), bem como, 

enquanto professor universitário e sertanejo, constitui-se em um intelectual-testemunha de 

parte da cultura sergipana da segunda metade do século XX. Testemunha da derrocada da 

atividade dos engenhos de açúcar em Sergipe, bem como do progresso e da consequente 

modernização5, invadindo e remodelando a capital sergipana e as pequenas localidades do 

Estado. Testemunha da condição de vida execrável reservada às pessoas da região, em 

especial as mulheres e os sujeitos socialmente estigmatizados a uma condição à margem, pela 

extrema pobreza que os vitima e, consequentemente, por um processo social injusto.  

Se, por um lado, a biografia de Dantas o autorizaria a escrever com propriedade sobre 

essa fase da cultura sergipana, por ter presenciado muitas das histórias narradas e ouvido de 

pessoas próximas tantas outras memórias, por outro lado, leva-o a deixar sua visão parcial e 

fragmentada sobre os fatos, porque ele olha uma determinada época histórico-cultural de 

dentro, sem distanciamento. Também é verdade que todo texto literário fala por si próprio, 

tem sua intencionalidade discursiva, o que autoriza o leitor a dizer que Coivara da memória, 

Cartilha do silêncio e Sob o peso das sombras partem da representação de uma realidade 

regional e local, para representar pontos que estão no centro das atuais discussões teórico-

culturais do Ocidente, tanto as mulheres na posição de sujeitos-agentes ofuscados mas   

empenhados na vida privada e pública, quanto os indivíduos-margens configurados nos 

agregados da casa (mais especificamente) e nas relações do meio acadêmico. 

Dentro desse contexto, o sujeito e protagonista construído por Dantas é aquele que 

vasculha o baú da memória em busca de resquícios de uma cultura escondida nos despojos da 

rememoração, como o serventuário do cartório em Coivara o faz em uma de suas reflexões 

sobre o ato rememorativo: “Ah, o tempo! Esta vertente de tantas e desesperadas inquietações! 

Arrastado por temores e perguntas, lá vêm duelos e duelos. Perdigueiro já em sem tempo e 

ainda sem capa, farejo abobado as dúvidas não abrandadas” (CDM, 1996, p. 381).  Ao 

                                                 
5 Carlos Ceia (2006) estabelece uma distinção entre modernização, modernidade e modernismo. A modernização 
é um progresso técnico marcado pelo imperativo de renovação, tanto de mecanismos produtivos como de 
procedimentos administrativos utilizados na vida coletiva.  A modernidade é um movimento histórico-filosófico 
que começou provavelmente no século XVI e entrou em declínio após a Segunda Guerra Mundial; também é 
uma modalidade da experiência marcada pela oposição e ruptura para com a tradição. O modernismo é um 
movimento estético, surgido no início do século XX, que envolve artes e literatura, caracterizando-se pela 
sobrevalorização da experiência do presente e pela invenção incessante de novos modelos estéticos. 
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invocar o tempo, o personagem-narrador mergulha num ciclo presente-passado de 

contradições e desencontros, quer seja para compreender o próprio passado, quer seja para 

melhor perceber como o passado se faz presente, quer seja ainda para entender os cem anos de 

silêncio que pesam sobre o indivíduo da memória na cena contemporânea representada por 

esse romancista. Da mesma forma, dona Senhora de Cartilha do silêncio é aquela que, jogada 

a contragosto num hospício, não apenas morre, mas silencia antes de se despedir da vida. 

Numa linha similar, Leopolda de Sob o peso das sombras vai embora em silêncio, sem dar 

explicações. A avó do escrivão-narrador em Coivara da memória passa ao neto e aos 

agregados as primeiras lições sobre o silêncio.   

Os demais personagens construídos por Dantas são indivíduos que aprenderam a 

silenciar, principalmente quando estão numa explícita condição à margem, ou melhor, de 

desfavorecimento social. Basta o leitor observar a punição imposta pelo avô do escrivão – em 

Coivara – a João Marreco, por este ter roubado algumas galinhas da avó do autor das 

memórias:  

 

 

João Marreco me deu a impressão de um trapo humilhado pagando os pecados que 
não tinha, punido em lugar dos grandolas que não podiam ser apanhados. [...] 
Apadrinhado nas esquinas, eu ia acompanhando, com medo de chegar perto, o 
cortejo em rebuliço que se movimentava ladeira acima, ladeira abaixo, levando as 
dores de João Marreco, de cujos ombros dependuravam os capões que lhe cagavam 
os peitos. De porta em porta, abria a boca desdentada para apregoar: — Sou o ladrão 
de galinhas do Engenho Murituba! (CDM, 1996, p. 246-247).    

 

 

A humilhação pública à qual João Marreco é submetido, ao andar feito um trapo 

humano com capões pelas ruas de Rio-das-Paridas, traz à cena contemporânea a representação 

da maneira como as situações foram tradicionalmente resolvidas Brasil a fora. Certamente o 

avô do escrivão-narrador transfere para o agregado o castigo que gostaria de ter imposto aos 

cunhados por estes terem usurpado os bens das irmãs na partilha da herança. O desejo da avó 

em capar (cortar o pênis) o ladrão de suas galinhas parece ser uma outra forma de 

transferência, ou melhor, uma desforra posterior do que gostaria de ter feito no passado contra 

os irmãos, imposta a outro indivíduo.    

O silêncio é muito caro a Dantas, pois os personagens e as vozes narrativas herdaram 

da avó de Coivara uma espécie de tendência ao próprio silêncio. O leitor também pode 

perceber o texto ficcional Cartilha do silêncio, em que o narrador denominado onisciência 

seletiva múltipla silenciar ou não as vozes dos personagens (conforme é trabalhado no 

Please purchase 'e-PDF Converter and Creator' on http://www.e-pdfconverter.com to remove this message.

http://www.e-pdfconverter.com


 31

segundo capítulo). Se, por um lado, tal narrador multisseletivo as controla; por outro, ele as 

deixa falar através dele próprio. Nota-se que em maior ou menor grau, todos os personagens 

da produção de Dantas estão condenados à ausência de fala; às vezes lutam contra isso, mas 

acabam contraditoriamente extravasando os cem anos de silêncio em relatos, em memórias. 

Da mesma forma, tempo e espaço revelam uma propensão ao próprio silêncio. O povoado 

Alvide de Sob o peso das sombras acaba silenciado nas memórias do narrador Justino, como 

se a terra natal se retirasse de cena, deixando o seu filho seguir adiante com outras 

rememorações.  

O personagem Garangó de Coivara faz do silêncio uma forma de sobrevivência, ao 

fugir do ex-patrão. De forma semelhante, tia Justina e o pai do escrivão; este sem voz como os 

indivíduos não pertencentes a uma família renomada; aquela também sem voz, mas sempre 

prestativa e presente nos afetos do autor das memórias que, com isso, revela uma condição 

social à margem, reservada e imposta às mulheres da época. O silêncio estende-se ao espaço, 

uma vez que o Engenho Murituba também se esvai da recordação de escrivão, aos poucos, em 

silêncio, para fechar um ciclo econômico. Aliás, o engenho não para, simplesmente. Ele 

acalma sua fornalha, silencia, cala-se, como o leitor pode observar nos fragmentos dos 

últimos dias do Engenho Murituba, localizado na fictícia Rio-das-Paridas, configuração de 

Riachão do Dantas, interior de Sergipe:  

 

 

Há muito o engenho já vinha cambaleando, ano a ano mais derrubado, aparando 
contra o pelo encardido a euforia da nova era que despontava, isolado e rugoso 
como um animal que ultrapassa a própria morte. [...] Com o silêncio do engenho 
pejado, calaria também toda uma banda de meu avô, o lado inteiro de suas alegrias 
(CDM, 1996, p. 294 -295).    

 

 

O silêncio do Engenho Murituba pejado e, por conseguinte, dos parentes do avô do 

serventuário do cartório (conforme se observa na citação acima), por um lado configura um 

modo de resolver as coisas deixando-as lá, guardadas, arquivadas; por outro lado, representa a 

força das contingências sociais empurrando o indivíduo ao silêncio, ao anonimato, ao 

esquecimento. Assim, silenciar é, paradoxalmente, um antídoto e um veneno, algo necessário, 

uma defesa, mas também uma imposição das condições de uma época representada. Silencia-

se para tentar esquecer, rememora-se para dar significado ao passado e à vida, representa-se 

as próprias memórias para potencializar tais significados guardados nos devaneios da 

rememoração.  
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À luz da evocação do passado, do tempo e dos despojos da memória, Dantas faz uso 

das vozes narrativas – que constrói na materialidade dos seus textos – para recuperar 

fragmentos da memória social dos sergipanos. Mais do que contar a história, a ficção de 

Dantas traz à cena contemporânea, por intermédio da memória individual de sujeitos-

narradores e de personagens, a memória social.  Ao contrário da história que, a princípio, visa 

a uma verdade dos fatos, a memória não busca a veracidade dos acontecimentos; visa à 

criação. Narrativa e memória, portanto, são criações. Isso porque uma vez na literatura, os 

fatos e as memórias passam a ser ficção, representação, ou melhor, criação de um universo 

que passa a existir apenas enquanto linguagem (cf. ROSENFELD, 2000).  

Ora, apenas o tecer da memória (e não da história) pelo indivíduo recluso e 

introspectivo, seja num cartório como em Coivara, seja numa velha casa como em Cartilha e 

Sob o peso das sombras, é capaz de representar com tanta plasticidade o transcorrer dos fatos, 

do cotidiano. Quando o indivíduo vasculha as ruínas de suas memórias, traz para a cena 

narrativa fragmentos, impressões, pormenores de um espaço-tempo escondido na 

rememoração. A voz do escrivão-tabelião de Coivara vasculha as ruínas do passado e 

impregna, portanto, o tempo presente com os detalhes e as vozes dos personagens 

marginalizados que, de certa forma, lhe mostraram como se ajustar nessa posição, conforme 

se observa na passagem em que o escrivão-narrador rememora o agregado Seu Ventura:  

 

 

Estendo a mão para o roteiro esbandalhado do carro de Seu Ventura, tateando um 
sentido estremecido [...] Perquiro um sentido aproveitável... alguma coisa do cenário 
vivo que havia diante do menino que dava cangapés no tanque do Severo... mas só 
retenho vagos pormenores que certamente não passam de uma contrafação, primeiro 
reposta pelos olhos de menino, e agora, enfim, imagem dispersa e rarefeita... (CDM, 
1996, p. 22).  

   

 

A tentativa de o serventuário do cartório encontrar o condutor de carro de boi chamado 

Ventura, as suas primeiras sensações no mergulho no tanque do Severo são a representação de  

resquícios do passado daquele escrivão-narrador insistindo em se fazer presente. Da mesma 

maneira, o Engenho Murituba em ruínas, pois este se apresenta personificado no texto 

literário e, com isso, também atrai e intima o personagem-narrador para o contato com o 

passado. Da mesma forma, a árvore denominada barriguda representa as raízes do narrador no 

espaço sergipano configurado (cf. SACRAMENTO, 2004).  A barriguda funciona como uma 

espécie de árvore genealógica, seja por sua sombra ter presenciado o nascimento de diferentes 
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gerações dos Costa Lisboa (bisavô, avô, mãe e filho), seja por ter sido a referência espacial do 

narrador das memórias durante toda vida (infância, juventude e maturidade), seja ainda por 

trazer consigo uma referência temporal e espacial, não o deixando se afastar das lembranças, 

mas atraindo o narrador de Coivara ao passado.  A barriguda é metáfora viva de um passado 

em ruínas, como o velho engenho e a própria vida do serventuário do cartório, pois, embora 

destroçadas, ainda estão lá, como traços de uma presença.      

Quando se fala em ruínas, o conceito de Walter Benjamin (1994) sobre a própria ruína, 

enquanto vestígio do passado, é interessante.  Benjamin usa esse termo como a evidência de 

que o passado ainda se faz presente na rememoração e nas marcas deixadas no sujeito no 

decurso de suas experiências. Tais marcas são ruínas tempo-espaço e ruínas do sujeito-

memória, pois o espaço configura-se como marca representativa de “uma linguagem literária 

capaz de incorporar, em seu corpo de signos, os elementos do presente [...] os quais conferem 

ao romance um valor de atualidade” (FRANCO, 2003, p. 363), mas também demonstra que 

esse presente é feito de fragmentos de outras épocas.         

O crítico Edgar Salvadori de Decca (2004) também retoma Benjamin para estabelecer 

uma estreita relação entre ruínas e degeneração do tempo e do homem. Dentro dessa 

conceituação, para o teórico, “os seres humanos podem vir a se tornar, eles mesmos, seres 

arruinados” (DECCA, 2004, p. 152).  Ao se tornarem ruínas, ao se perceberem com tal e ao se 

depararem com as histórias familiares em ruínas, o sujeito-narrador de Dantas evoca o 

passado e, com este, os resquícios de hábitos, de valores que, de alguma forma, ainda estão 

presentes na vida dos sujeitos representados na ficção. 

A imagem das ruínas em Dantas é extremamente forte, pois é utilizada em Coivara da 

memória, Cartilha do silêncio e Sob o peso das sombras, quer seja nos velhos espaços 

intimando indivíduos da memória ao passado, quer seja no fim dos ciclos econômicos e 

familiares. Sobre esse aspecto, quando o escrivão-narrador de Coivara reconstrói a figura da 

avó, presenteia o leitor com a configuração de fragmentos de uma época presente na memória 

social dos antepassados. O processo no qual a avó do serventuário do cartório de Coivara 

salga a carne e depois a moqueia, ou melhor, assa-a apenas no calor das brasas, é uma dessas 

passagens extraídas da memória individual atravessada pela social. Igualmente acontece com 

o artifício utilizado pela mesma avó para proteger a carne das ratazanas, como o leitor pode 

perceber no ritual configurado: 
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Depois de apartar uma banda inteira que assava e cozia pra o almoço e o jantar, e 
que comíamos à tripa forra, costumava moquear a outra metade, cujos pedaços eram 
depositados nos grandes alguidares de barro. Sempre cuidando em ser previdente, 
ela inventara de colocar os vasilhames sobre um jirau de tábuas, suspenso por quatro 
cordas de pindoba no meio da despensa: abrigo seguro contra as ratazanas que, ao 
tentarem descer do telhado pelas cordas, escorregavam nas cuias lisas, aí enfiadas, 
mergulhando de focinho contra os tijolos do chão (CDM, 1996, p. 167).   

 

 

 A carne moqueada pela avó representa o processo artesanal de conservar e armazenar 

os alimentos, bem como um mundo simples em que os inimigos imediatos eram as ratazanas 

contra as quais as donas-de-casa lutavam. Decerto nessa passagem há muito da memória 

coletiva do eixo Sergipe/Bahia/Alagoas, ao qual a obra de Dantas se reporta e configura. São 

memórias individuais ancoradas, baseadas nas vozes sociais. 

Embora se saiba que a memória individual é pessoal e interna, que a memória coletiva 

é social, exterior e geral (cf. HALBWACHS, 2006), fica difícil perceber onde termina a voz 

individual e onde começa a rememoração social. Sobre esse aspecto, Maurice Halbwachs 

(2006, p. 73) afirma que “a memória individual é mais densa e apresenta um panorama da 

nossa vida” de sujeito individual jogado numa comunidade específica. O indivíduo é portador 

das vozes sociais porque, em muitos casos, cresceu ouvindo os relatos de familiares, vizinhos 

e pessoas próximas. Por conseguinte, a memória individual está atravessada pelas memórias 

sociais e vice-versa. Da mesma forma, as narrativas de memórias são formadas por vozes 

individuais e sociais que (re)criam, (des)mitificam acontecimentos trabalhados de maneira 

literal  pela história. Apenas as narrativas de memórias (e não a história) é capaz de  captar o 

individual e o singular do acontecimento histórico, sem nenhuma pretensão de verdade nem 

de realidade, conforme ocorre na literatura e, por conseguinte, na ficção de Dantas. 

O “festejo” em que se transformou o fim do Engenho Murituba em Coivara da 

memória encena o ritual da “morte do defunto” celebrada em cidades do interior baiano. A 

chegada da ferrovia ligando Sergipe a Alagoas, em Cartilha do silêncio, representa os 

indivíduos vislumbrados com as facilidades que o progresso traz ao cotidiano das pessoas. O 

preenchimento dos cargos públicos federais durante o Regime da Ditadura Militar em Sob o 

peso das sombras mostra de perto uma das razões de pouca eficácia e funcionalidade do 

ensino superior em Sergipe, especificamente. Essas situações ilustram narrativas de memórias 

revelando uma vida social rica em detalhes captados pelo indivíduo e por outras vozes no 

momento da rememoração.       

Tais vozes são memórias individuais e também sociais que intimam o sujeito das 

memória a se reportar ao espaço ao qual se encontra ligado. A memória individual é 

Please purchase 'e-PDF Converter and Creator' on http://www.e-pdfconverter.com to remove this message.

http://www.e-pdfconverter.com


 35

atravessada pela memória social porque, ao costurar o passado com o presente, nasce uma 

gama de experiências contadas e recontadas por um sujeito portador de suas próprias 

experiências e das experiências de outrem, porque o personagem-narrador narra com o 

próprio testemunho e com o depoimento de outros. O artifício de apropriação das memórias 

sociais ocorre, a grosso modo, porque o sujeito da rememoração é uma espécie de 

colecionador de histórias. Consequentemente, durante toda sua vivência, ele é uma antena do 

mundo, captando e arquivando dados, conforme ocorre com o serventuário do cartório e 

narrador-personagem de Coivara, em suas reflexões: “À medida, porém, que fui escutando as 

vozes de minha gente e escorregando a mão pelo relevo de suas faces, vim pouco a pouco me 

rendendo às necessidades afetivas que me restituíram uma certa naturalidade” (CDM, 1996, p. 

388) e urgência de memória.   

 Nas condições da narrativa de Coivara da memória e Sob o peso das sombras, o 

personagem-narrador visita a concepção benjaminiana sobre o narrador para dela se apropriar. 

Walter Benjamin afirma que os dois estilos, o do camponês e do viajante produziram dois 

tipos diferentes de ótica narrativa. O narrador camponês é “o homem que ganhou 

honestamente sua vida sem sair do seu país e que conhece suas histórias e tradições” 

(BENJAMIN, 1994, p. 198).  Já o narrador viajante é aquele que saiu de seu país, de sua 

aldeia ou até mesmo de casa, por isso, adquiriu outras experiências e, consequentemente, tem 

muito a contar (cf. BENJAMIN, 1994) ou, pelo menos, tem algo diferente a acrescentar às 

experiências locais. 

 Quando Dantas recupera esses dois tipos de narradores de uma tradição trabalhada por 

Walter Benjamin à sua própria época, colocando-os agora lado a lado na cena contemporânea, 

decerto Dantas esteja se apropriando criticamente de uma tradição. Não apenas o viajante nem 

somente o camponês.  A saber, o narrador de Coivara da memória é alguém, cuja maior parte 

de suas experiências são locais, mas é também aquele que saiu de sua aldeia, mesmo 

temporariamente. Em decorrência disso, a passagem desse protagonista por um internato em 

Aracaju, a fase das suas andanças e parcas experiências pela cidade, vislumbrado com um 

modo de vida diferente daquele já conhecido por ele no Rio-das-Paridas, possibilita-lhe um 

outro tipo de experiência e uma tímida mas significativa abertura de horizontes. O 

personagem-narrador de Sob o peso das sombras é um indivíduo que conheceu a dureza da 

vida num lugarejo no interior da Bahia, conheceu com o tio Melenguê outros interiores 

baianos, chegou ao interior sergipano onde fez uma longa viagem no mundo da leitura de 

autores canônicos.  A instância narrativa de Cartilha do silêncio se apropria das memórias de 

cinco indivíduos para, com isso, construir uma narrativa com características rústicas do 
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camponês configurado em Mané Piaba e com os aspectos sofisticados do viajante 

representado em Cassino Barroso,  principalmente.   

Ora, se por um lado, “o grande narrador tem sempre suas raízes no povo, 

principalmente nas camadas artesanais” (BENJAMIN, 1994, p. 214) e estava em vias de 

extinção numa concepção benjaminiana da época moderna; por outro lado, paradoxalmente, o 

narrador de referenciais pós-modernos não nega as raízes do povo nem se priva de diferentes 

e contemporâneas experiências e valores. A narrativa de Dantas configura um narrador 

oscilando entre as raízes populares e as sutilezas intelectuais, sem caricaturar espaços e 

personagens, mas garantindo a sofisticação da narrativa. Tanto o espaço representado quanto 

a linguagem culta com aspectos rústicos trazem à cena contemporânea uma atmosfera arcaica. 

Dentre essas marcas, o leitor se depara constantemente com a presença de arcaísmos numa 

linguagem formal. O termo “espinhaço” (coluna) utilizado no discurso rebuscado do sujeito-

narrador de Coivara, ao se reportar à fala da avó, reforça a presença dos arcaísmos: “Em 

posição contrária, mas não menos incômoda, empertigada até onde o espinhaço recurvado lhe 

concedia...” (CDM, p. 172).  

Ao analisar as nuances das atuais narrativas, Fredric Jameson (2006) justifica a 

existência de uma sensação levemente arcaica, a despeito dos referenciais contemporâneos. 

Na materialidade textual de Coivara da memória, a própria sensação arcaica e nostálgica 

atribuída pelo espaço do Rio-das-Paridas, pelo Engenho Murituba, pela árvore barriguda, pelo 

vocabulário e pelo truculento coronel Tucão são, respectivamente, autênticos remanescentes 

de um velho mundo marcado pela aridez, pelo declínio e pelo uso desmedido da força. Já os 

referenciais contemporâneos aparecem na narrativa no vocabulário regional mesclado ao 

léxico normativo do próprio personagem-narrador e, com isso, diluindo as fronteiras entre o 

erudito e o popular. Também aparecem mediante a presença significativa do pai do narrador 

na sua vida e na sua memória, bem como na postura diferenciada do próprio narrador e do pai 

deste no tocante às questões familiares e sociais, a despeito da tradição local, mostrando que 

os dois estão posicionados à margem.  Isso porque a diluição das fronteiras entre o erudito e 

popular, bem como a narrativa sendo contada de uma margem que não se torna centro são 

características da narrativa pós-moderna (cf. HUTCHEON, 1991). Narrativa essa que não se 

exime das vozes individuais e sociais, mas exige do leitor uma maior compreensão das 

implicações do recurso rememorativo na materialidade textual.     

 Sem dúvidas, a memória dos narradores de Dantas está povoada tanto das vozes 

individuais quanto das vozes familiares e sociais. Sobre esse aspecto, Maurice Halbwachs 

(2006) esclarece que todo indivíduo participa de dois tipos de memórias: uma individual e 
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outra social. Para o teórico, “se essas duas memórias se interpenetram com frequência, 

especialmente a memória individual pode se apoiar na memória coletiva, nela se deslocar e se 

confundir com ela em alguns momentos” (HALBWACHS, 2006, p. 71). Então, o leitor 

compreende por que os narradores de Dantas intercalam a memória individual com a memória 

social. Na memória individual em Coivara, o narrador é um mosaico de experiências 

individuais e intransferíveis – a exemplo do seu namoro com Luciana e do ódio ao assassino 

do seu pai – ou ainda, o sujeito individual, assumindo as consequências de suas atitudes, da 

suposta autoria de um crime. Na memória social também em Coivara, ele é o indivíduo da 

cultura, portador de uma gama de experiências e vivências comuns a toda uma comunidade 

localizada no espaço geográfico de Rio-das-Paridas, como ocorre na fundação do povoado e 

depois cidade também Rio-das-Paridas, configuração de Riachão do Dantas e, em seguida, na 

chegada do mascate e primeiro Costa Lisboa (a grei do escrivão-tabelião): 

 

 

O nome desusado com que batizaram o novo lugarejo veio se impondo pouco a 
pouco e de boca em boca, sem ninguém se perguntar quem primeiro assim o 
designou. Sabe-se apenas que teve sua origem associada ao riozinho que margeia a 
rua mais antiga chamada Ribeira, por onde as mulheres paridas desciam em bando – 
jamais uma ia sozinha – após por extenso resguardo de parto cheio de rigores nunca 
vistos, para o primeiro banho [...] Esse banho de alegria entrou na vida de todos, não 
só emprestando o nome ao pequeno povoado, como também assinalando um novo 
ciclo de procriação que se desencadeava nesta zona e nas suas adjacências (CDM, p. 
82).  
 
Com os olhos faiscando de cobiça, e enxergando muito longe através dessa árvore 
apinhada de frutinhos – conta a lenda – Costa Lisboa teria estufado o peito e 
alevantado os braços para então vaticinar, no seu jeitão de profeta muito esperto [...] 
caía no agrado dessa gente que ia se engraçando de seu andar vagaroso e pendido de 
tanta honra que tinha de sua sabença apanhada na outra banda do mundo[...] e 
chegando mais perto do seu lugarejo que vez por outra já recebia a visita de um 
mascate (CDM,1996, p. 81).  

 

 

Conforme o leitor pode observar, o nome Rio-das-Paridas não apenas nasce, mas se 

impõe pela força das mulheres tomando o primeiro banho depois do resguardo de um parto. 

Da mesma forma, a chegada do primeiro Costa Lisboa ilustra o poder reconstruidor e 

representativo da rememoração. A memória mitifica, faz da origem de um lugarejo e da 

formação de uma família acontecimentos notáveis, rememorados por gerações; mas a 

memória também particulariza, ao deixar traços de uma impressão individual num fato 

rememorado.  
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Ora, se a memória também particulariza, a apropriação da memória social pelo 

indivíduo contradiz algumas teorias eurocêntricas que pregam a existência do que Ian Watt 

(1990) denomina de sujeito exclusivamente individual e pessoal. Embora exista uma 

expressiva teoria sobre o individualismo na cultura ocidental, essa teorização merece 

ressalvas, uma vez que não se foge do fato de o sujeito também ser o resultado de sua história 

e de suas memórias. Afinal, caso não fosse assim, ainda se acreditaria na existência de um 

sujeito uno, ao invés de um sujeito múltiplo e fragmentado cujo “pertencimento e identidade 

não são sólidos, fixos, nem garantidos para toda a vida” (BAUMAN, 2005, p. 17).  

 A respeito da existência de um sujeito individual, existem diferentes pontos de vista 

nas humanidades. Segundo Fredric Jameson (2006), há os defensores da ideia de que o sujeito 

individual e pessoal não mais existe; há também os defensores da ideia de nunca ter existido 

de fato um sujeito individual e autônomo.  Para estes, tudo não passou de “uma mitificação 

filosófica e cultural, que buscou persuadir as pessoas de que elas tinham subjetividades 

individuais e possuíam certa identidade pessoal e singular” (JAMESON, 2006, p. 24).  

Particularmente, mesmo que se pertença a uma época de individualismo exacerbado como 

está caracterizada a época pós-moderna, a pessoa ainda possui vínculos sociais. Não há, 

portanto, como alguém fugir da realidade de pertencer à categoria de seres gregários, sociais, 

talhados a viverem em comunidade. Dentro da normalidade das relações familiares e sociais, 

o indivíduo não sai de casa para passar dias ou meses fora, sem dizer aonde irá, ao custo de 

ser dado como desaparecido ou morto. Da mesma forma, embora se esteja passando por uma 

época histórica marcada pelo individualismo exacerbado, a pessoa está em maior ou menor 

grau ligada ao social, à condição cultural de uma determinada época. 

Isso também ocorre com o personagem-narrador de Coivara da memória e de Sob o 

peso das sombras, bem como com os personagens de Cartilha do silêncio. Embora o escrivão 

cumpra prisão domiciliar; com isso, experimente um dos mais dolorosos enclausuramentos 

existencial e pessoal, no qual ele só pode contar consigo próprio, mesmo assim, ainda lhe 

restam suas memórias. O estado terminal e a velhice moribunda do sujeito-narrador de Sob o 

peso das sombras, bem como a doença dos personagens que emprestam suas memórias ao 

narrador de Cartilha os jogam ainda mais no redemoinho do tempo e de suas rememorações. 

Quando se fala que ainda lhe restam suas memórias, reitera-se o já mencionado 

anteriormente: a memória individual está atravessada por memórias sociais, lembrando 

constantemente que o personagem  é a representação de um sujeito individual sim, mas 

atravessado por uma família, por uma sociedade, por uma cultura. Particularmente, as 

narrativas de memórias ficcionais apresentam ao leitor uma reflexão sobre esse estado de 
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coisas. E mais, no momento em que não resta mais ninguém para dividir o dia-a-dia e apenas 

a orfandade ou o desamparo encurrala o personagem, ainda lhe restam suas histórias, 

experiências e memórias, que não são tão suas, mas estão atravessadas das vozes e das 

memórias sociais.  

Assim ocorre com o personagem-narrador de Coivara. Sozinho, ainda lhe restam suas 

experiências, as lembranças dos relatos contados pelos parentes e conhecidos, a rememoração 

afetuosa dos pais, dos avós e da tia Justina, as vozes marginalizadas de João Marreco, 

Garangó e Lameu Carira.  Tais personagens apresentam-se como ruínas, ou melhor, como 

seres arruinados, ecos que ora acalentam, ora tornam mais tortuosos os próprios dias solitários 

nos quais se está ligado à rememoração do passado, contraditoriamente experimentando uma 

vivência solitária e uma rememoração povoada de vozes.      

 Dentro do contexto memória individual e memória social, é fato que o escrivão-

narrador de Coivara não viveu todas as experiências relatadas por ele próprio na narrativa, 

pois em muitas delas ele nem sequer era nascido. Ao ter sua memória individual atravessada 

pela memória social, os fragmentos da história sociocultural são interligados aos fragmentos 

da vida individual. Com isso, as narrativas de Dantas encenam mais um dos referenciais 

ressignificados na narrativa pós-moderna: a absorção da cultura popular pela cultura 

legitimada, da memória popular pela memória individual intelectualizada. Sabe-se que tais 

artifícios das atuais narrativas não são novidades, mas também se sabe que a retomada dessa 

temática pode significar uma leitura crítica da tradição – conforme é aprofundado no terceiro 

capítulo deste trabalho. Por hora, ressalta-se que a literatura se vale das vozes locais e 

populares para contar a formação local sob a ótica de um “eu”, de um indivíduo solitário. 

Nessa atual representação, a memória individual não está isolada nem fechada; 

consequentemente, “para evocar o próprio passado, em geral a pessoa precisa recorrer às 

lembranças de outras, e se transporta a pontos de referências que existem fora de si, 

determinados pela sociedade” (HALBWACHS, 2006, p. 72), mas coordenados pelo 

indivíduo, dentro de uma margem possível de liberdade.  

À semelhança do que ocorre com a representação da memória, o tempo surge como 

força inquietante e requisitante do sujeito no ato rememorativo. Com isso, o tempo no seu 

aspecto privado aparece contraposto ao tempo no seu aspecto público. O tempo privado é o 

tempo individual, o acionante dos fatos retidos na memória; o tempo público nas palavras de 

Paul Ricouer (1995) corresponde ao das badaladas do relógio, ao tempo social, com o qual se 

mantem o vínculo com o mundo real.  Assim, a exemplo do ato rememorativo que dilui os 

limites entre a memória individual e a memória social, “o tempo também borra as fronteiras e 
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não conhece limites entre o público e o subjetivo” (LUDMER, 2002, p. 30). O sujeito fica 

impregnado da realidade que o cerca, a ponto de viver os fantasmas do passado, sofrer o 

infortúnio do presente e pressentir o trágico futuro.    

O narrador de Coivara da memória vivencia o tempo público na iminência do próprio 

julgamento. Ao vivenciar o tempo público de uma realidade objetiva, a sua lucidez funciona 

como uma espécie de tormento, em que, como a reflexão do serventuário do cartório 

demonstra, conhecer não é compreender:  

 

 

Toda a experiência que ganhei neste ofício de recolher depoimentos de réus talvez 
me esteja até sendo prejudicial, porque conhecendo na intimidade o suplício das 
audiências, a ponto de descarnar a sua medula, sei perfeitamente como os acusados 
mais corajosos se convertem em vermes untados a suores e tremores. Se é assim, a 
leitura do livro me trará mais atropelos, à medida que vai me iniciando no meandro 
de todas as ânsias? Uma vez que saber não é domar, talvez seja melhor permanecer 
cego, sem a consciência das forças e das razões encarregadas de trazer arrepios 
(CDM, p. 145). 

  

 

A lucidez dos fatos, o tempo público dos dias e horas que antecedem o julgamento, “a 

memória que se aviva em sensações que ainda me entram pelos sentidos” (CDM, 1996, p. 

170), o cartório onde o réu está preso; enfim, tudo compõe fragmentos de experiências e 

memórias. Ora, se por um lado, o ato rememorativo e as memórias que afloram na mente do 

personagem trazem novos significados à sua memória individual e contribuem para a sua 

fragmentação; se por outro lado a tomada de consciência do individualismo exacerbado das 

últimas décadas é capaz de deixá-lo perplexo diante dos valores sócio-culturais nos quais ele 

próprio foi gerado; certamente a não-linearidade da narrativa simula, encena e até representa 

um sintoma desse estado de vida fragmentado, atormentado, em ruínas.  

 Ademais, nesse novo velho mundo fragmentado e reconstruído via memória, o espaço 

do cartório é significativo. Nele o sujeito-narrador se percebe incompleto, contraditório, 

múltiplo. O ato rememorativo funciona como um processo em que essas memórias afloram, 

aos poucos, aos pedaços, aos fragmentos. Nesse processo, de procurar respostas no passado 

(sabendo que não vai encontrá-las), o cartório remete ao arquivo; este remete à memória; esta 

remete ao tempo; ressalta-se, ao tempo de passar a vida a limpo, antes que seja tarde. Os 

espaços configurados em Cartilha do silêncio e Sob o peso das sombras também são 

expressivos; este é o casarão localizado na modernizada Rio-das-Paridas; aquele é um 

sobrado em Aracaju, local onde transcorre a maior parte da narrativa. Embora os espaços 
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configurados nos três textos de Dantas tragam consigo a insígnia do aprisionamento, de uma 

tradição em ruínas e de sujeitos arruinados, esses mesmos espaços se abrem para a memória 

afetiva e fecham-se para a ironia no tempo-espaço da memória.   

 

1.2 Nostalgia numa representação espaço-temporal 

 

O certo é que aquele primeiro tempo já 
fugiu para muito longe. Adeus, talhadas 
da melhor felicidade. Mas ainda 
continuam a correr por dentro dela os 
rumorejos dos momentos inolvidáveis; 
campeiam livres, aquecem-na, a ponto de 
isolar-se neles, acima dos escolhos da 
crua realidade. 

 (Francisco J. C. Dantas, 1997, p. 78)  
 

 

Ao trazer à cena contemporânea uma instigante relação entre memória e espaço 

representado, as narrativas ficcionais de Francisco J. C. Dantas esboçam e atualizam um 

princípio sobre o qual o espaço traz consigo uma ideia temporal. O tempo surge para atribuir 

uma significação ao espaço, ou melhor, ao local; com isso, a narrativa explode em 

fragmentos, em estilhaços, em ruínas. Para teóricos de formação benjaminiana, as “ruínas 

representam aqui justamente a síntese paradigmática entre tempo e espaço; ruína é uma 

imagem-tempo. A visão barroca da história como amontoado de ruínas” (SELIGMANN-

SILVA, 2003, p. 391) evidenciando que o passado ainda continua se fazendo presente, como 

vestígio, marcas de uma realidade anterior. A saber, a visão barroca aparece em Dantas na 

forma de elementos contraditórios, cujos traços opostos representam uma imagem-tempo 

correspondente a estilhaços de memórias que (redundâncias à parte) parecem conciliar forças 

antagônicas, como o velho e o novo, a exemplo do espaço antigo e do sujeito da memória 

numa aparência renovada (já trabalhados no subcapítulo anterior); como também da memória 

afetiva e da ironia configuradas em recentes textos da produção literária do Brasil, os quais 

apresentam referenciais da estética pós-moderna, ainda em processo de construção e definição 

na cena contemporânea.  

Coivara da memória, Cartilha do silêncio e Sob o peso das sombras são narrativas de 

memórias ficcionais, nas quais o antigo e o novo estão representados. Bem mais o antigo do 

que o novo, é verdade.  Da mesma forma, a nostalgia – enquanto memória afetiva – e a ironia, 

aparecem como se narrador e personagens das memórias estivessem avaliando 
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constantemente o seu apego ao passado, mas não conseguissem se livrar desse ciclo presente-

passado. O escrivão-narrador de Coivara presenteia o leitor com uma reconstrução singular da 

imagem da avó, na qual deposita a carga mais densa das relações de afeto presente na obra. 

Inegavelmente, o serventuário do cartório está ligado ao passado, à relação de amor e mágoa 

com a ex-namorada Luciana, à vida dos agregados do avô nos quais se reconhece, ao carinho 

silencioso de tia Justina e ao inestimável apreço da avó ao roseiral, que aparece nos 

fragmentos da rememoração do neto: 

 

 

Ainda hoje me perco a indagar sobre a abundância do teu rosal, minha avó, uma 
lavoura adubada a desvelos de mulher, recendendo dia e noite os aromas que 
corriam dentro das pétalas e se atropelavam, destilados do canteiro de rosas de todos  
os tamanhos e diferentes texturas, de todas as cores e matrizes! Primeira e 
derradeira, única extravagância que tiveste! [...] Particularmente, a memória ainda 
retém as primeiras na ordem de tua predileção: suas cores e nuanças, mais um 
retorcido de pétala qualquer, ou um e outro entretom menos vago que aflora do 
presente a partir de uma simples sensação olfativa ou outro pormenor menos 
demarcado (CDM, 1996, p. 339).      

 

 

O roseiral da avó repleto de rosas, como a predileta sangria, a Maria, a Palmeiron e 

tantas outras configuram a memória afetiva do neto dessa avó e também narrador das 

memórias, numa espécie de explosão de cores e vida, iluminando um espaço inóspito e de 

poucos afetos, com os detalhes do roseiral configurados nos seus entretons e no desvelo de 

mulher e avó simples. De certa forma, essa cena é reelaborada na figura do autor das 

memórias de Sob o peso das sombras, quando este também traz à narrativa uma relação 

afetiva com o tio Melenguê, com o padrinho Barbarino e com o povoado Alvide onde nasceu. 

Esses dois textos literários trazem à cena narrativa uma relação de angústia em que a memória 

se constitui num peso nostálgico para estes sujeitos-narradores. A homenagem que, em 

Coivara, Dantas faz à avó e, por extensão, à bisavó e à solicita tia Justina também de Coivara, 

é estendida a Damarina e Leopolda, esposa e cunhada do personagem-narrador de Sob o peso 

das sombras e às personagens Rosário (dona Senhora) e Arcanja, ambas de Cartilha, na 

medida em que as mulheres de suas obras representam a força de gerações de mulheres do 

vasto Brasil de raízes interioranas.     

Ao contrário de Coivara da memória e de Sob o peso das sombras, Cartilha do 

silêncio traz à cena narrativa não apenas um sujeito da memória impregnado pela memória 

afetiva, mas coloca em cena cinco personagens observados por uma ótica multisseletiva. 

Dona Senhora apega-se ao curto período de bailarina do Teatro Santa Isabel em Maceió - 
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Alagoas e aos primeiros tempos de uma paixão avassaladora e desmedida pelo marido Romeu 

que a princípio correspondia aos apelos de uma relação passional. Arcanja está ligada ao afeto 

de dona Senhora e do bisavô Vespertino. Cassiano está ligado aos pais e à vida confortável do 

passado. Mané Piaba está atrelado ao passado glorioso do falecido patrão major Romeu e, 

depois, à força incisiva de Arcanja nos negócios da família. Remígio está provavelmente se 

esquivando da falta que a força da mãe lhe faz. A instância narrativa de Cartilha coloca em 

cena diversas formas de vivenciar a memória afetiva: com mágoa como Piaba; com frustração 

como Cassiano e provavelmente Remígio; com ironia como dona Senhora e com ternura 

como Arcanja.    

 Dona Senhora e Cassiano Barroso sentem-se presos ao espaço dos hábitos locais – 

para eles ultrapassado – como se a narrativa através das memórias de seus personagens 

estivesse ironizando o passado com os seus espaços e personagens nos seus modos de vida 

arcaicos, remotos. Ainda, em Cartilha, o novo configura-se no comportamento diferenciado 

de mãe e filho em relação à sociedade sergipana representada nesse texto ficcional, quer seja 

na posição de mulher à frente de sua época, quer seja na postura de indivíduo vislumbrado 

com o conforto que o dinheiro pode proporcionar. No âmbito geral da narrativa de Cartilha 

do silêncio, o velho aparece representado na postura escravocrata de Romeu, no tratamento de 

Remígio ao empregado Mané Piaba, no espaço da Fazenda Varginha e nos velhos costumes 

da sociedade sergipana onde – de forma provinciana, parentes e comadres futricam nas 

esquinas sobre a vida alheia, como se ainda tentassem conservar os velhos hábitos e os 

costumes locais que são ironizados e vistos como resquícios de um mundo arcaico por uma 

voz multisseletiva: “Aqui o tempo era um jumento atado a um pau, obrigando as pessoas a 

rodar em cima de seus cascos, indo e tornando na mesma terra amassada” (CDS, 1997, p. 98).   

A metáfora do tempo enquanto jumento, amarrado e parado representa os personagens 

ligados ao ciclo presente-passado, bem como mostra as narrativas de Dantas partindo do 

princípio segundo o qual “o tempo torna-se humano na medida em que é articulado de um 

modo narrativo, e que a narrativa atinge o seu pleno significado quando se torna uma 

condição da existência temporal” (RICOUER, 1994, p. 85). Condição essa de tangencial 

ligação ao espaço configurado, pois os locais do Engenho Murituba em Coivara, da Fazenda 

Varginha em Cartilha e do povoado Alvide em Sob o peso das sombras são lugares que 

parecem ditar o ritmo do tempo.  

 Pode-se perceber, por conseguinte, que as categorias de tempo e espaço estão postas 

em Dantas como se o próprio espaço revelasse os personagens e estranhamente dispusesse da 

categoria temporal. Ou melhor, a memória de personagens moribundos nas obras, à espera da 
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condenação ou da morte, faz do espaço onde se aguarda o desenlace dos acontecimentos e da 

vida um inquiridor do tempo. O sujeito da memória parece se utilizar do espaço onde perece 

para articular as vozes que se presenciam como força inquiridora da memória. Ao parecer 

dispor do tempo, o espaço também parece engolir os personagens e ditar o ritmo da própria 

memória. Sobre a relação espaço-temporal, Fredric Jameson (2006) diz que o tempo se 

espacializou.  Noutras palavras, a força representativa do espaço atribui significação ao 

tempo; em decorrência disso, a memória do sujeito funciona como “as coordenadas que 

possibilitam o acesso a um espaço antigo” (JAMESON, 2006, p. 37). Nesse antigo espaço, o 

personagem de referenciais contemporâneos visita as ideologias do passado num lugar que, 

embora tenha a aparência de velho, não mais está intacto nem preservado das ideias que 

começam a se constituir ou já estão constituídas na atualidade, porque os dois espaços estão 

lado a lado, de forma extremamente mais evidente, conforme o leitor pode observar nesta 

passagem rememorativa de Arcanja acerca do progresso na capital sergipana e do 

consequente contraste entre o passado e o presente:  

 

 

Aracaju progrediu muito da época de tio Romeu pra cá. Em que veio a se tornar 
aquela antiga praça do Palácio! Não havia quem dissesse! Já nem lembra o quadrado 
de terra embrejado em mangue de rio-mar. Ganhou outra apresentação [...] hotéis 
que naquele tempo não existiam, o progresso se reflete em tudo: trecho da arrumada 
Rua da Frente, a ponte do imperador, em cimento armada e reformada; a biblioteca; 
mais outros prédios [...] Nada disso existia desenhado assim naquele tempo. Que 
diria tia Senhora se chegasse a se deparar com essa cidade contaminada de tanto 
movimento, desdobrada nos quarteirões planos e quadrados, em metragem certinha e 
alinhada? [...] Como se comportaria a desenvoltura irrefreável de tia Senhora ante 
tanta diversão? São cinemas, teatros, clubes, recitais, o footing da rua João Pessoa, 
clareada com os grandes anúncios publicitários (CDS, 1997, p. 89-90). 

 

   

O tempo representado nessa cena de Cartilha do silêncio aproxima os espaços e 

Arcanja vê a Aracaju do mangue soterrada pela Aracaju dos hotéis, bibliotecas, teatros, 

cinemas e pontos turísticos, construída sobre as ruínas de uma velha Aracaju que ainda está lá, 

representada na memória social. A exemplo dos dois espaços aproximados pelo tempo 

enquanto elemento da narrativa, por parte do narrador de Dantas, há o reconhecimento da 

força das mulheres de todas as épocas, quer seja na insubordinação de dona Senhora à 

mentalidade do momento, quer seja na postura falicizada ou travestida de homem, com a qual 

Arcanja assume a posição de matriarca dos Barroso. Ambas as atitudes são apresentadas de 

forma não panfletária nem caricaturada, mas numa discussão muito sutil e atual. Em Coivara 

o serventuário do cartório e autor das memórias realiza uma homenagem às mulheres 
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mediante a rememoração direcionada à figura da avó. Em Sob o peso das sombras a coragem 

e a presteza de Leopolda configuram a determinação da mulher do século XX. Em Cartilha a 

situação é semelhante: aparentemente relegada a uma situação social e conjugal de 

subordinação, quando criança dona Senhora sonha em ser bailarina do teatro Santa Isabel em 

Alagoas; quando jovem viaja com a companhia de teatro de Alagoas a Recife, quando adulta 

vive um casamento de paixão. Tudo isso representa um avanço para a época e uma postura de 

certa forma subversiva aos olhos dos Barroso.   

O quadro de dona Senhora trazido à tona por Arcanja no ato rememorativo, como se 

esta quisesse conferir sentido ao afeto dedicado à tia postiça que já se chamou Rosário – mas 

não perdeu a graça do antigo nome – é muito significativo na produção de Dantas. Para 

Arcanja,  

 

 

Tia Senhora era mulher de acurada educação, espontânea, e rajada do maior 
entusiasmo. Em solteira, chegara a viajar das Alagoas como figurante de um teatro 
amador para representar no Recife. Pisara com orgulho o famoso palco do Santa 
Isabel. E tanto a peça agradou, aplaudida da frisa, que sai seguinte houve reprise. 
Tinha jeito para entabular e manter uma conversa, sabia fazer sala. De trato fácil e 
alegre, em qualquer reunião improvisava, ela abafava, tinha o dom de cativar [...] 
Possuía livre o manejo com as palavras; arejada, se divertia insinuando um lote de 
malícias, se reportando ao amor que entregava ao tio Romeu. Não tinha vergonha de 
dizer aos quatro ventos que vivia apaixonada. Naquele tempo, aqui nesta terrinha, 
isso valia como afronta aos costumes, era uma falta de recato, uma indecência (CDS, 
1997, p. 97-98).     

 

 

A citação acima evidencia como a memória afetiva traz consigo marcas nostálgicas de 

uma profunda admiração de Arcanja por Rosário (dona Senhora), resquícios de mágoa pelo 

espírito refinado e pela pessoa apaixonante da tia não terem sido valorizados, e ironia à 

mentalidade das pessoas da terrinha sergipana e aos costumes desta. Ora, se a nostalgia é 

evidente na vida dos personagens de Cartilha, se traz consigo pitadas de ironia, decerto, a 

ironia seja uma tentativa de desconstrução do sentimento de nostalgia ou de ressignificação da 

mesma. Sobre esse aspecto, o indivíduo múltiplo e contraditório da cena contemporânea olha 

para o seu apego ao passado e ri de si mesmo. Nesse momento, o leitor percebe brotar um 

discurso repleto de contradições, ou pelo menos um cenário em que a vida não é apenas isso 

ou aquilo, e sim, um amontoado de sentimentos, vivenciados em diferentes momentos 

emergindo no instante da rememoração.    

 Ora, o ritmo do tempo e do sujeito da rememoração passam a dizer muito do espaço; 

da mesma forma, o espaço passa a revelar muito do sujeito no ato rememorativo. Assim, o 
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personagem que rememora acontecimentos funciona como a metáfora do novo visitando um 

antigo e fragmentado espaço, ou melhor, é a materialização textual da metáfora dos valores 

contemporâneos costurados com as fissuras do que há de mais tradicional no espaço do 

modernismo.  

Para além da relação entre ruína e memória (metáfora do “passado” se fazendo 

presente, conforme se tem falado), o velho travestido de novo também adquire na produção de 

Dantas uma conotação aparentemente nostálgica. Aqui cabe uma ressalva. Neste trabalho, não 

se utiliza o termo nostalgia no sentido de sentimentalismo romântico, chorão ou piegas. Daí a 

opção pela denominação memória afetiva, uma vez que esta sim corresponde ao desejo de 

rememorar lugares, pessoas, sem que com isso se alimente a ilusão de que lá a época foi mais 

tranquila ou a sociedade era melhor. O personagem pode experimentar tal sensação não 

apenas em relação aos outros, mas em relação a si mesmo, ou melhor, a algo que foi, teve, 

mas não se dava conta. Sente-se falta dos sonhos alimentados, dos objetivos e dos projetos 

abandonados, enfim, de um espaço e de uma parte de si próprio, ficados para trás e 

reencontrados apenas no tempo da rememoração.  

O ato rememorativo possibilita a reconstrução de velhos espaços e dos vários sujeitos 

que o personagem foi ao longo da vida, sim. Processo em que o tempo presente reacende o 

sentido do passado e reaviva as pessoas e as coisas mortas, como diria Fredric Jameson 

(2006). Tal processo ocorre na carinhosa reconstrução da figura da avó pelo serventuário do 

cartório em Coivara; na acolhedora figura de tio Melenguê e do espaço Alvide rememorados 

em Sob o peso das sombras; na devoção de Arcanja pela memória de tia Senhora e desta 

mesma tia pelos primeiros anos de casamento com Romeu e nos sonhos de menina. Como se 

percebe, em Dantas, os espaços configurados nas narrativas, materializam essa memória 

afetiva. O cartório de Coivara funciona como indícios de que o pai – ao qual não foi 

permitido criar o filho – ainda está presente na altivez, nos ideais vagos e no espírito 

desafiador salvaguardados nos velhos arquivos do cartório para o escrivão e sua única prole.  

O velho casarão, em Sob o peso das sombras, também guarda as duras, mas importantes 

lições aprendidas por Justino Vieira na Faculdade Rural de Mitologia. Nas três materialidades 

textuais, o tempo está a serviço do espaço, revelando o ambiente de apego que foi construído 

ao longo das épocas.  

O casarão e posteriormente o sobrado dos Barroso funcionam como fragmentos de   

memórias depositadas em suas paredes e armários, revigorados a cada abrir e fechar de olhos. 

Num desses instantes, o narrador de Cartilha do silêncio vasculha a memória de Arcanja para 
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sintetizar como se dá a relação espaço-tempo, metaforizada nas paredes da casa moribunda e 

na existência mórbida dos personagens:  

 

 

Por todas essas coisas mortas, já decantadas no tempo, apareceu a ter uma 
reverência, como se fossem humanas. [...] De onde é que veio apanhando essas 
tintas de sentimentalona, a ponto de se achar irmanada com mobília, plantas, 
bugiaria [...] A verdade é que esses entulhos de arrolhada mudez, essas mundanas 
tolicinhas, são pedacinhos da gente. É certo que, no ramerrão ordinário, muitas 
vezes aborrecem, não passam de uns trens inúteis, antiqualhas que atravancam casa 
e vida, e que requerem um trabalhão. Mas, em ocasiões assim, especiais, ressurgem 
tão palpáveis em alfaias necessárias, que livram a pessoa de ficar ao desamparo 
(CDS,  1997, p. 16).      

 

 

Embora a expressão “sentimentalona”, em Cartilha, denote um tom irônico ao apego 

de Arcanja ao passado, o leitor percebe que o espaço traz consigo a relevância dos pedacinhos 

de gente, de experiências, de momentos vividos em épocas distintas. Paredes, móveis e 

utensílios domésticos atribuem significação ao próprio espaço. Quando se adentra nesses 

locais, depara-se com o redemoinho de tempo, repleto de uma ternura irônica no instante da 

rememoração. É como se tais locais salvaguardassem os personagens do desamparo total, 

dando-lhes uma ilusão triste, mas necessária, de que embora sozinho, condenado à prisão  

(como se considera o protagonista de Coivara), à loucura e à morte prematura (como dona 

Senhora de Cartilha), ainda pudesse viver somente com suas memórias. De certa forma, os 

textos literários de Dantas também discutem esse estado de coisas. O cartório em Coivara, 

bem como os velhos casarões em Cartilha e em Sob o peso das sombras reacendem um 

sentido nos espaços e nas pessoas mortas, colocando-os na cena narrativa até que um tempo 

diferente os apague ou os destrua. 

 Ao falar na relação espaço-temporal, o leitor lembra-se do princípio do cronotopo 

trabalhado por Mikhail Bakhtin (1988). Ora, nada mais tradicional na modernidade literária 

do que o conceito teórico de cronotopo. Sobre o assunto tempo-espaço, o referido teórico 

esclarece: “o cronotopo determina a unidade artística de uma obra literária no que diz respeito 

à realidade efetiva. O tempo e o espaço só podem ser separados para fins de análise. Eles são 

inseparáveis à estruturação e à significação da obra” (BAKHTIN, 1988, p. 349-350). O 

espaço em si – um dado local ou um lugar específico representado – só existe, conforme já se 

colocou, porque está localizado em algum ponto no tempo. O espaço está localizado no tempo 

e, portanto, os dois completam-se.  
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Ainda nessa perspectiva, “o cronotopo é uma encarnação privilegiada do tempo no 

espaço, é o centro da concretização figurativa, da encenação do romance inteiro” (BAKHTIN, 

1988, p. 355), obviamente porque não há materialidade literária sem as categorias do tempo e 

do espaço.  Ao contrário, ao complementarem-se, o tempo e o espaço atribuem significação 

ao texto literário, possibilitando ainda ao leitor localizar os personagens em épocas remotas. 

Assim, a ideia de cronotopo é um contraponto interessante para se pensar as nuances das 

atuais narrativas literárias e, em decorrência disso, o paradoxo velho/novo está estabelecido, 

pois o princípio teórico do cronotopo aparece atualizado nas recentes teorizações literárias.  

Tal reaparecimento ocorre, quer seja na denominação “tempo espacializado” – de 

Fredric Jameson para quem o espaço está a serviço do tempo (conforme a recente produção de 

Dantas demonstra) – quer seja na designação de “espaço compressado”, de David Harvey, 

para quem, na contemporaneidade, a categoria espacial vem sofrendo transformações. A 

compressão é uma ação exercida sobre um corpo por sua força que tende a aproximar uma das 

outras partes que o constituem (cf. BUENO, 1986). É como se, através do recurso 

rememorativo, passado e presente estivessem próximos, caminhando lado a lado. No texto 

literário, tal artifício é uma construção narrativa; no leitor, tal artifício funciona como uma 

excessiva fragmentação da narrativa, materializando o vai-e-vem da memória.   

Dentro desse contexto, os espaços do cartório em Coivara e do quarto em Cartilha 

representam a condição de algo comprimido, apertado, as diversas formas de experimentar o 

tempo, como diria David Harvey (2007). Também configuram a contingência temporal como 

fala Jean Pouillon (1974), a experiência do tempo público e privado como ressalta Ricoeur 

(1995). Os personagens experimentam essas especificidades do tempo no espaço do quarto de 

Cartilha, por exemplo, enquanto confinamento de fim de vida. O quarto é a metáfora do 

cronotopo, o espaço onde a rememoração do personagem dá voz ao tempo. Também é o lugar 

onde os indivíduos representados vivenciam o tempo público das horas e da rotina diária, e o 

tempo privado das emoções e do voo da memória, em que os personagens circulam por esses 

espaços experimentando uma profunda memória afetiva.  

 Ora, se para teóricos como Linda Hutcheon (1991, p. 20), o retorno ao passado “não é 

um retorno nostálgico; é uma reavaliação crítica, um diálogo irônico, com o passado da arte e 

da sociedade”; se para teóricos como Fredric Jameson (2006), a representação contemporânea 

do passado é uma nostalgia que não reinventa uma imagem do passado na sua totalidade 

vivida, mas reacende o sentido do passado no presente; na produção de Dantas, o retorno ao 

passado é uma rememoração afetiva e irônica. Isso ocorre porque, na narrativa 

contemporânea, “a nostalgia quando usada tem valor irônico” (HUTCHEON, 1991, p. 123) e 
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o recurso rememorativo não leva lição alguma ao ontem, mas sim traz o passado ao presente 

(cf. SANTIAGO, 2002) com suas dúvidas e dores. Particularmente, trazer o sentido do 

passado para o presente, reacendendo-o, tanto é um artifício da memória quanto é uma 

estratégia de se trabalhar com velhos espaços e ressignificá-los.    

A presença de Rio-das-Paridas, em Dantas, sempre tem um caráter de preciosidade; da 

mesma forma, os espaços recuperados no tempo da rememoração e os personagens que 

circulam por tais locais. Sobre esse aspecto, a narrativa de Cartilha do silêncio, de imediato, 

denota uma relevância espaço-temporal na divisão em cinco partes, denominadas “madrugada 

de 25 de agosto de 1915", “tarde de dezembro de 1951", “madrugada de 7 de julho de 1955", 

“manhã de agosto de 1964", “noite de 27 de outubro de 1974" – respectivamente destinadas 

aos personagens dona Senhora, Arcanja, Remígio, Mané Piaba e Cassiano Barroso. Tais 

divisões são importantes na medida em que revelam o transcorrer do tempo e a recomposição 

dos fragmentos do espaço representativo do processo da decomposição de uma família e de 

um modo de vida secular, no qual agregados e familiares apegam-se à imagem do patriarca e 

“saudoso Romeu, que também salta de botas de uma loca do tempo” (CDS, p. 308) compondo 

um quadro sociofamiliar de um espaço remoto.  

As cinco partes em que se encontra dividida a obra também representam marcas 

textuais do registro de uma época que somente retorna por intermédio do ato rememorativo. A 

memória é um artifício de perpetuar as coisas no espaço-tempo, antes que o próprio tempo 

passe tudo a raso, apagando os destroços de velho mundo rememorado. O narrador de 

Cartilha traz à cena narrativa a consciência e a preocupação dos seus personagens com a ação 

do tempo sobre o espaço; com isso oferece ao leitor uma espécie de previsão de como a 

imagem de Arcanja logo se apagará da memória social, sem deixar vestígio:  

 

 

E pouco a pouco, a cada dia menos evocada, irá se apagando a sua peregrinação na 
memória de Cassiano e, com um eito de tempo, também na de Remígio. Ambos 
voltarão aos afazeres, afogados em novas ilusões; e ao volverem ao passado, nas 
nostálgicas horas eventuais, descuidosos, mal se deterão em sua lembrança.  Após 
esses dois entes vulneráveis, a sombra de Arcanja se esvairá tão definitiva e 
completamente, como se jamais houvesse existido (CDS, p. 137).    

 

 

 A imagem da esposa que aos poucos desaparece da mente e da vida do personagem 

corrobora a certeza do desaparecimento futuro de Arcanja da vida do marido Cassiano, do 

filho Remígio e, por conseguinte, da sociedade; é uma demonstração da efemeridade da 
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memória e da renovação dos quadros da rememoração. O indivíduo comum é aquele que mais 

cedo do que tarde desaparecerá da memória social, pois as pessoas pintarão outros quadros 

com fragmentos de outras memórias. De fato não há como conter o processo da vida se 

findando a cada momento da existência, das memórias se apagando e, com elas, as marcas 

espaciais da Varginha e do Rio-das-Paridas se diluindo, juntamente com a existência dos que 

já partiram. Como cada texto literário é uma realidade específica, no tocante à ficção 

produzida por Dantas, o ato rememorativo é uma forma de resistir à passagem implacável de 

um tempo ontológico, tempo em si. Também é um artifício de deixar nos autos dos vivos, por 

um maior tempo possível, a presença dos entes queridos e dos parentes odiados. Os cinco 

personagens de Cartilha do silêncio são os indivíduos da memória; com isso, configuram as 

testemunhas de uma família e, por conseguinte, de um modo de vida, em contínuo processo 

de falência, decadência. Tais vozes individuais  também funcionam como testemunhas de um 

século XX em Sergipe, de Aracaju à Varginha e ao Rio-das-Paridas, no centro-sul do Estado. 

Ao mesmo tempo representam as experiências e os valores de fora chegando pelas margens 

na figura de dona Senhora e Cassiano, com isso, chocando a sociedade local.  

Tais memórias, no seu lídimo caráter testemunhal, mergulham nas imagens de um 

mundo arcaico representado, abrindo-se para um universo incerto: o presente em que as 

grandes fortunas, as tradições e as famílias ruíram. Nesse universo ficcional, as vozes de 

testemunho de uma tradição em ruínas funcionam como as repetições e as transcrições entre 

dois mundos, um comunitário e arcaico, outro contemporâneo, porque o testemunho é a 

narração de uma experiência (cf. PENNA, 2003) vivenciada por um sujeito social ou por um 

indivíduo testemunha da história ou, ainda, por um sujeito testemunha do declínio de uma 

família. Experiência essa que, segundo os teóricos, “não representa uma totalidade social, mas 

uma totalidade relativa, fragmentária” (PENNA, 2003, p.312).  

A totalidade fragmentada à qual os teóricos se referem forma um sujeito 

paradoxalmente local e plural, cuja tarefa é recompor a cada momento o quadro da sua 

existência. Quadro nunca completo, porque há sempre uma peça, um ponto de vista a ser 

acrescentado, mesmo depois da morte do sujeito. Afinal, outros indivíduos continuarão 

acrescentando dados a essas memórias e, em decorrência disso, confirmando o aspecto 

fragmentado e incompleto do ser humano e das suas próprias memórias. Nessa nova realidade 

fragmentada, destroçada, as narrativas em primeira pessoa postulam experiências individuais 

e particulares (cf. PENNA, 2003) vivenciadas pelo sujeito da rememoração não como algo 

excepcional, mas com experiências intransferíveis, em contínuo processo de construção e 

reconstrução, via memória individual.  
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Ora, se para teóricos como Walter Benjamin (1994) o romance moderno coloca em 

cena heróis desorientados cuja ação constitui uma busca e cujo leitor desse romance objetiva 

encontrar na leitura o sentido explícito não mais encontrado na sociedade moderna, nas 

recentes narrativas a situação é outra. Quando isso ocorre no contexto da produção pós-

moderna, o romance atual ironiza essa desorientação e essa possível busca. A saber, na 

narrativa contemporânea de referenciais pós-modernos, não há busca de sentido explícito 

algum porque essa recente narrativa configura uma realidade em que as pessoas já se 

habituaram a um contexto no qual a vida se apresenta de forma caótica e complexa. Ademais, 

existe, no “pós-modernismo, uma aceitação do efêmero, do fragmentário, do descontínuo e do 

caótico” (HARVEY, 2008, p. 49), tanto tomando conta da vida social quanto configurando 

velhos valores ocidentais a recentes narrativas.  

De fato o ser humano parece ter perdido a perplexidade perante a sua trágica história e 

se acostumado a olhar o caos através de uma luneta, de um filtro rememorativo, sem maiores 

sobressaltos. Tal atitude constitui-se tão somente num estado de espírito e numa postura 

aparentemente não ideológica na qual, segundo David Harvey (2008) o pós-modernismo 

responde a essa condição cultural e literária de efemeridade e fragmentação da vida e das 

relações sociais, sem tentar transcender nem definir tais conceitos como sendo elementos 

eternos e imutáveis. Noutras palavras, quando se olham sujeitos e narrativas da segunda 

metade do século XX que dialogam com essa cena cultural desenhada na pós-modernidade, 

observa-se nessas recentes produções apenas um olhar retrospectivo, sem o propósito de 

superar seja lá o que for, porque o indivíduo contemporâneo parece ter cansado de esperar 

pelas grandes transformações político-sociais.   

Dentro dessa perspectiva teórica, a narrativa de Cartilha do silêncio insere-se 

colocando a família (microcosmo da sociedade), bem como o seu consequente declínio, como 

um ponto significativo para a reflexão do leitor. Cartilha também abre espaço para a memória 

afetiva dos parentes mortos.  A admiração de Arcanja por dona Senhora que permeia toda a 

obra só não é maior que a devoção da mesma Arcanja pelo avô Vespertino. Ora, se em 

Coivara o leitor encontra uma espécie de tributo aos avós do serventuário do cartório; se em 

Sob o peso das sombras também se verifica uma saudosa rememoração de Justino em relação 

ao tio Melenguê e ao padrinho Barbarino; em Cartilha a composição afetiva completa-se na 

forma prazerosa da descrição e da presença do bisavô Vespertino que surge no baú da 

memória de Arcanja.  A devoção da bisneta pelo antepassado é impressionante, por isso, 
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Sempre que evoca os parentes que já partiram, é assim: rasga a negrura do além, 
puxando o pelotão, o bisavô cenhudo e longedo por quem ficou siderada ainda 
meninotinha. Foi o seu primeiro apego. Deitava-se sonhar nas asas peludas daquele 
titã barulhento e apaideguado, um chefe de família estupendo e chamativo, que 
transbordava pela casa inteira, requerente e mandão, abarcando a vontade de todo 
mundo (CDS, 1997, p. 122). 
     
Esse meu avô Vespertino, nunca pensei que se acabasse!Seu casarão arredondado, aí 
na rua Santa Luzia – parecia indestrutível! Hoje, no entanto – e nem adianta se dizer: 
ai dele –, não é mais visitado sequer no Dia de Finados. [...] Ano passado, em visita 
no dia seus mortos, ela ainda passou lá. O velho jazigo, apesar de fosco e 
enzinabrado, conserva um tom de monumento (CDS, 1997, p. 125).     

 

  

A evocação dos familiares mortos metaforiza a relação de Arcanja com os seus poucos 

afetos, restringidos à tia e ao velho Verpertino; este com sua força de titã no casarão da rua 

Santa Luzia. Ademais, o narrador vale-se do apreço de Arcanja pelo parente centenário para 

ironizar esse apego aos mortos, ao mostrar ao leitor que, na impossibilidade de se relacionar 

com os vivos, a personagem procura refúgio entre aqueles que se inseriram de forma decisiva 

em sua vida. O pelotão dos mortos requeridos por Arcanja durante o processo rememorativo 

parece atenuar o vazio do tempo presente. Ora, se com tia Senhora, Arcanja aprende a 

alimentar sonhos e a ter objetivos – porque, aos olhos da sobrinha, a tia postiça era uma 

mulher à frente da própria época –, como o altivo bisavô, Arcanja aprende a ser forte, a 

manter-se superior, mesmo diante da aproximação da morte. Esse bisavô é uma extensão dos 

avós presentes em Coivara, é refúgio nos piores momentos da vida, é aconchego, força, 

coragem, nostalgia; enfim, um pedacinho do fragmento do passado que nostalgicamente 

reacende uma centelha de ânimo no presente, na gratidão à sua imagem e à sua presença 

rememorada. Isso porque “formam os comentos da dureza dele, das facadas que suportava,  

imune a qualquer laço de dor” para quem tanto fazia ser esfuracado no meio da barriga como 

no meio da consciência” (CDS, 1997, p. 124) que ensinaram Arcanja a ser forte.             

Nem mesmo a imagem do bisavô em ruínas, o qual “na hora inimiga, de chambre em 

cima dos ossos, vela metida na mão, pra inteirar a má figura e não faltar com a verdade –  

acreditem se quiserem – Vespertino chorou” (CDS, 1997, p.127) foi capaz de retirar a 

vivacidade de tal imagem reconstruída via memória. A exemplo de Arcanja, os demais 

narradores indiretos de Cartilha do silêncio abraçam os fantasmas do passado através do 

recurso da memória. Ao fazê-lo, realizam o caminho de volta e levam para dentro dos velhos 

lares a visão e os valores do tempo presente que, embora não se constituam em significativas 

rupturas com o status quo, trazem consigo pontos de vista diferentes dos já cristalizados nos 
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costumes rememorados, pois é a bisneta a herdeira da coragem, da destreza e da correção de 

caráter do bisavô, atravessadas na linha espaço-temporal.   

O tempo funciona como uma categoria importante enquanto instrumento que dilui as 

fronteiras entre o público e o privado, o social e o individual (cf. LUDMER, 2002). Ainda 

dentro dessa perspectiva, Josefina Ludmer (2002) afirma que a família é um dos sujeitos 

públicos mais importantes de todas as épocas.  Obviamente, quando os espaços familiares se 

deterioram, são os espaços individuais e sociais que entram em ruínas.  A memória individual, 

atravessada pela memória de familiares em Coivara da memória e Cartilha do silêncio, 

demonstra que as experiências públicas e familiares invadem e perpassam o tempo privado, a 

ponto de o sujeito participar das duas memórias, para reafirmar o sentido do passado no 

presente.   

 Para além de uma memória afetiva, a rememoração do bisavô por Arcanja reafirma a 

importância do passado no presente, a ponto de levar o indivíduo da rememoração a um 

continuo processo de retocar imagens, memórias, personagens de uma travessia existencial. A 

personagem insiste na reconstrução da imagem do bisavô, pois a força deste antepassado é o 

que impressionava Arcanja, a ponto de retocar essa grata imagem que compusera do bisavó.  

Para a personagem, é como se o passado avançasse imperioso na figura de uma imagem 

centenária. Quando Arcanja diz “Esse meu bisavô Vespertino, nunca pensei que se acabasse! 

Seu casarão arredondado, aí na rua Santa Luzia – parecia indestrutível!” (CDS, p. 125), há 

mais que saudade. A natureza dessa participação aponta, entre outros aspectos, para uma 

memória afetiva manifesta em mais uma de suas facetas, na figura do espaço ruindo e no ser 

humano se desmoronando. Na participação do passado no presente, os sujeitos-narradores 

(diretos e indiretos) construídos por Dantas mais uma vez participam dos referenciais da 

literatura pós-moderna.  

Os sujeitos contemporâneos assumem, mais do que indivíduos de outras épocas, a 

tarefa de lembrar, reconstruir o passado, mesmo quando tais memórias trazem consigo um 

aspecto aparentemente nostálgico e profundamente irônico. Quando Dantas insere a ironia no 

seio da nostalgia aos espaços, aos ciclos e aos indivíduos mortos, demonstra que ironizar é 

uma maneira de rir de si mesmo, de satirizar o ser humano da cena contemporânea. O olhar 

retrospectivo ao passado não se furta, portanto, ao relato do discurso da perda e da dor. 

Coloca a todos, constantemente, diante da condição dos indivíduos de uma 

contemporaneidade, explícita e contraditoriamente em tensão,  seja nos espaços públicos,  seja 

nos espaços privados da vida atual que interagem entre si, seja ainda no caráter político dessas 

memórias.  
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1.3 Ironia na revitalização do passado-presente  

 

Mas a memória que recolho neste livro 
pode ajudar, se não os sabidos, pelo 
menos aos que ainda não conseguiram 
aliviar a alma do peso da candura. 

 (Francisco J. C. Dantas, 2004, p. 79) 
 

 

Os espaços pelos quais os sujeitos da memória circulam são lugares de tensão. Tais 

forças de articulação e de conflito exigem do leitor uma atenção especial no tocante às 

questões individuais e sociais colocadas em cena. Quer seja na paulatina desconstrução do 

senso de justiça do avô ao impingir castigos severos a agregados que vivem numa posição 

semi-escravocrata em Coivara da memória, quer seja na desconstrução da fragilidade das 

mulheres em Cartilha do silêncio ao emergirem das margens para reivindicar a inclusão social 

de suas memórias, a ironia é um dos traços significativos na memorialística de Dantas. Em 

Sob o peso das sombras, o efeito irônico da rememoração é, portanto, mais evidente, pois o 

autor das memórias satiriza tudo, inclusive o processo de escrita e a si mesmo.  

Francisco J. C. Dantas executa em Sob o peso das sombras um gênero bastardo, em que 

se entrelaçam a ficção em primeira pessoa, a crônica, o diário, o ensaio, a sátira, o jornalismo 

(contracapa, In: DANTAS, 2004). O desejo frustrado de Justino Vieira de ser jornalista, 

atrelado às mágoas que cultivou durante os quase trinta anos de secretário na Faculdade Rural 

de Mitologia, motivou-o a escrever a própria crônica de suas memórias. A categoria crônica, 

apontada pela crítica e indicada pelo personagem-narrador ao longo das memórias narradas, é 

importante para o leitor investigar a ironia nesta materialidade textual.   

No sentido contemporâneo, a título de esclarecimento, “a crônica está ligada ao tempo 

(cronus), ao seu tempo, e o atravessa por ser um registro muitas vezes irônico, através do qual 

se capta o imaginário coletivo em suas manifestações cotidianas” (SOARES, 1998, p. 64).  A 

crônica tem a propriedade de atualidade, mesmo após anos da sua publicação, continua 

falando de uma época específica. Quando a narrativa de memórias se vale da crônica para 

representar um problema, tanto confirma uma referência a uma data específica (fulano fez 

isso em tal época), quanto diz incisivamente que o fato tem raízes no passado, mas ainda 

continua presente na cena contemporânea.  Particularmente, crônica, tempo e ironia são dados 

por si só instigantes. Como este trabalho dissertativo defende que a ficção de Dantas faz uma 

leitura crítica de um século de tradição representado, sem excluir outras vozes anteriores ao 

século XX, em Sob o peso das sombras, essa leitura crítica é uma leitura também irônica, haja 
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vista o ex-secretário da Mitologia utilizar-se de um explícito tom zombador para analisar   e 

criticar as relações sociais apresentadas nas suas contradições. Por ironia compreende-se 

sarcasmo, crítica, escárnio, zombaria (cf. BUENO, 1986). Também a entende como algo que 

se fala sem diretamente dizer, como se narrador e personagem quisessem deixar a 

contrapartida da significação para o receptor, no caso, o leitor. Com isso, ao longo deste 

trabalho, o termo ironia é utilizado como sinônimo de crítica mordaz; em algumas vezes 

também no sentido de escárnio.  

Ora, se as narrativas de Dantas fazem uma crítica mordaz às amizades, aos velhos lares, 

às instituições, como a família e a Universidade; se existe uma retomada e até uma 

potencialização de aspetos já abordados pela literatura brasileira (memória, ironia, humor, 

fragmentação, entre outros) em diferentes períodos, decerto tal artifício narrativo seja uma 

característica das narrativas contemporâneas. Sobre esse aspecto, a ironia tem ação inclusiva e 

exclusiva numa obra e, consequentemente, nas relações sociais que aparecem no bojo desta 

(cf. HUTCHEON, 1989). Exclusiva porque a pessoa ou a instituição ironizada está sendo 

avaliada nos defeitos e contradições. Inclusiva porque, quando se desvenda os defeitos desta 

ou daquela instituição, novos sujeitos e novos saberes são inclusos na cena narrativa.  

Ao lado da ironia ao processo de escrita, o leitor pode dizer que Dantas retoma 

escritores consagrados, numa espécie de leitura crítica da tradição literária brasileira6, no 

sentido estrito de conhecimento letrado e canônico dentro do qual foi formado. De modo que 

o narrador Justino zomba do estilo de Lima Barreto Sob o peso das sombras e, com isso, 

satiriza o processo no qual foi formado e a valorização de ícones das Letras consagrados pela 

Academia Universitária. Para Justino Vieira, “Repito, como regras para todos, que não 

adianta sermos temperamentais, nem peitar abertamente a verdade com o miolo queimado, 

como o fez o nosso Lima Barreto, em carta a George Avelino” (SPS, 2004, p. 79). 

A sátira ao estilo crítico e ao comportamento impulsivo de Lima Barreto é apenas um 

dos momentos em que o personagem-narrador de Sob o peso das sombras demonstra sua 

intimidade com os autores canônicos. Para além de um evidente conhecimento acerca do 

mundo das Letras com seus escritores e textos literários, no espaço da velha casa e dos antigos 

hábitos reafirmados pela doença, o ex-secretário da Mitologia vale-se dos mais de trinta anos 

de mágoas acumuladas contra o ex-chefe e os intelectuais que este representa, para mostrar a 

academia universitária e os seus doutores, ambos dessacralizados na cena contemporânea, 

sem, com isso, perder o olhar sarcástico sobre o passado, sobre o presente e sobre si próprio. 

                                                 
6  A leitura crítica e irônica à tradição literária brasileira é retomada e desenvolvida no terceiro capítulo deste 
trabalho.    
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Isso porque o autor das memórias se coloca entre aqueles que configuram o ridículo do 

comportamento humano, pois, segundo Justino, “Nós, sergipanos e baianos, talvez mais que 

os outros brasileiros, somos um bando de exaltados. Eu mesmo fiz de minha própria vida um 

estupendo mau exemplo! Desperdiçamos muita energia” (SPS, 2004, p. 80).   

O personagem-narrador dessas memórias, que enxerga o passado no presente, é um 

narrador velho e moribundo7, tentando inutilmente transmitir uma experiência de vida à 

geração contemporânea. Tal experiência está sendo ironizada na figura dessa voz narrativa 

que, a exemplo do narrador da época de Walter Benjamin (1994), não mais consegue 

intercambiar experiências como fizera antes. Se para esse teórico da Escola de Frankfurt, a 

experiência de vida é uma característica do indivíduo solitário e o narrador é um homem que 

sabe dar conselhos e isso no passado recente parece antiquado (cf. BENJAMIN, 1994, p. 

210), Justino Vieira recupera traços do narrador de um passado remoto, ao personificar a 

ironia a um tipo de narrador que ainda luta para intercambiar experiências.  

O sarcasmo ocorre, de imediato, num conselho que o personagem-narrador das 

memórias oferece ao leitor em Sob o peso das sombras, pois para o autor fictício da obra, as 

memórias escritas por ele próprio não ajudam nem trazem alívio a alguém. Ao mesmo tempo 

que Dantas  se serve de um tipo de narrador da grande tradição das narrativas, ironiza esse 

narrador, mostrando a quase inutilidade dessa experiência acumulada durante a vida.  A prova 

disso é que – apesar de toda a sua “experiência” – ele não está imune a novos sofrimentos 

como os causados pela cunhada. Portanto, Dantas ironiza tanto a frágil condição de ser 

humano, quanto as próprias formas de narrar e, com ela, a tradição na qual foi formado e da 

qual faz parte.  

Embora Dantas não dispense o olhar crítico à tradição literária, da qual ele parece 

portador, em Sob o peso das sombras, o indivíduo diretamente ironizado e, com isso, criticado 

mordazmente por Justino, é o professor doutor Jileu Bicalho Melão. Os dois chegam aos 

últimos anos de vida com a mesma doença terminal: um câncer.  A vida, porém, reserva-lhe 

duas “surpresas”: uma é o reencontro com o ex-chefe, o qual reacende o antigo ódio de 

Justino pelo professor-doutor; outra é a prestativa cunhada Leopolda que vai cuidar dele, 

reativa um antigo desejo amoroso no enfermo, convence-o a assinar uma apólice de seguro 

beneficiando-a e, em seguida, vai embora, deixando-o aos cuidados de uma estranha. 

Consequentemente, Justino termina os dias corroído pelo câncer, pela descrença no ser 

humano, pelas leituras que o incitam ao pensamento reflexivo e funesto sobre as pessoas, a 

                                                 
7 O segundo capítulo desenvolve a discussão aqui introduzida sobre o narrador moribundo.  
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vida e a sociedade, bem como pelo novo Rio-das-Paridas modernizado, ao qual não se adapta, 

reservando-lhe um certo desprezo. Aversão essa representada num espaço-tempo do cenário 

contemporâneo que não glorifica tecnologia nem modernização das cidades, mas expõe as 

suas contradições, conforme o leitor percebe nas reflexões de Justino sobre a fumaça das 

chaminés diluindo-se no ar: 

 

 

Agora mesmo estou vendo os rolos de fumaça das grandes chaminés se diluírem, 
incorporados ao chumbo das nuvens. As polêmicas chaminés que transformaram a 
topografia da cidade. Rio-das-Paridas com quatro semáforos, trevos e até um 
elevado! Quem diria! Chaminés que encheram as praças de gente, que elegeram 
mais de um deputado, que dia e noite queimam lenha clandestina no nariz do Ibama, 
que nunca se apagam, mesmo nos fins-de-semana e feriados – jamais souberam o 
que é descanso (SPS, 2004, p. 145).                    

  

 

A fumaça das grandes chaminés transforma a pequena Rio-das-Paridas; a reflexão sobre 

a inoperância do Ibama em relação à lenha clandestina queimada e a consequente poluição e 

depredação da natureza constituem o espaço da cena contemporânea. Da mesma forma, os 

semáforos e o vai-e-vem das pessoas na praça. Com isso, o tempo de reconstituição dos fatos 

via memória, por parte do personagem-narrador, serve a espaço e tempo sem utopia, 

configurados em Sob o peso das sombras.   

Sobre a relação espaço-temporal na cena contemporânea, David Harvey (2008, p. 248) 

argumenta que “essa tendência a privilegiar a espacialização do tempo (Ser) em detrimento da 

aniquilação do espaço por meio do tempo (Vir-a-ser) é consistente com boa parte do que o 

pós-modernismo hoje articula”. Conforme o leitor pode inferir, tal relação espaço-temporal  

passa por uma total falta de expectativa no futuro, num reconfortante vir-a-ser. O indivíduo 

contemporâneo reforça a descrença de que o mundo em momento algum foi um lugar 

agradável e seguro para habitar. Nos velhos lares analisados e ironizados, não cabem mais 

nenhuma ilusão de um mundo arrumado e belo. Ou ainda, quando essa visão aparece nos 

recentes textos literários, é para ironizá-la e desconstruí-la.  Provavelmente essa seja uma das 

razões de, nas últimas décadas, o passado estar sendo mais vendido do que o presente e o 

futuro (cf. HUYSSEN, 2006). Também porque o pós-modernismo é pensado em relação ao 

modernismo. Uma relação, é bem verdade, de empréstimo, de retomada de coisas que já vem 

sendo discutidas e que agora aparecem rememoradas nas recentes produções literárias. 

Nos textos literários da autoria de Francisco Dantas, a categoria temporal é usada – 

conforme foi mencionado – para facultar o reencontro do sujeito do presente com o passado e, 
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consequentemente, com os arquivos individuais e culturais da memória.  Assim, o arquivo por 

si só traz consigo uma concepção espacial. Também funciona como depósito de outras 

rememorações. A princípio, sabe-se que toda memória é testemunhal porque o sujeito se vale 

tanto da observação pessoal como do testemunho dos outros. No entanto, o crítico de 

literatura Márcio Seligmann-Silva (2003) afirma que, dentre as várias memórias das quais 

somos portadores, estão a testemunhal e a topográfica. A memória testemunhal é fruto dos 

horrores e das experiências difíceis pelas quais passaram a humanidade; a memória 

topográfica é imagética, isto é, corresponde às imagens (cf. SELIGMANN-SILVA, 2003) 

deixadas na mente pelas experiências do passado.   

Ora, se a memória testemunhal corresponde àquela na qual está o arquivo das mazelas 

que assolaram a humanidade, convém ampliar esse conceito. Cotidianamente, as pessoas 

enfrentam e testemunham verdadeiras catástrofes individuais e sociais. Todos são 

testemunhas de que a sociedade sempre foi um campo de batalhas, onde se travam lutas 

diárias. Tais lutas ressurgem em forma de memórias, atravessando o sujeito num vendaval de 

valores conflitantes que tomam ou não o indivíduo de sobressalto, mas deixam a certeza de se 

estar diante de um quadro cultural inevitável onde lutas e violências simbólicas se 

intensificam, impregnando o sujeito de um profundo e inevitável ceticismo. Tudo isso absorve 

o indivíduo e aprisiona-o numa mórbida tomada de consciência de abandono, ironizada na 

fala do narrador Justino à fragilidade das amizades, que desaparecem com facilidade:  

 

 

Os raros amigos foram pouco a pouco se sumindo. Não, porém, sem antes me 
visitarem, se fazendo de sensibilizados. Queriam se defrontar com a novidade. É 
impressionante como os conhecidos do passado só evocam casos desairosos, 
pilhérias que nos humilham, gafes que nos envergonham. Puta vida! Como sabem 
avivar, a título de nos distrair, as passagens infames que nos acanham, e que 
julgávamos apagadas de todas as memórias, enterradas para sempre (SPS, 2004, p. 
53).    

 

 

A visita dos raros amigos descrita por Justino – em Sob o peso das sombras – tanto 

comprova que a doença, o desânimo e os problemas em geral afastam as pessoas do convívio 

com um determinado indivíduo, quanto demonstra que o personagem-narrador da cena 

contemporânea toma de consciência de que o individualismo chegou ao ápice. Isso numa 

espécie de exacerbação de coisas que não são mais novidades, pois há muito vem 

acontecendo, e que agora aparecem potencializados no cenário atual.   
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Dentre as apropriações contemporâneas, a ideia da família como um dos espaços 

públicos privilegiados (cf. LUDMER, 2005), uma força social que se desdobra em política e 

em relações patriarcais que consolidem a sociedade brasileira (cf. FREIRE, 2005), ou, ainda, 

a casa como o espaço menos hostil da sociedade (cf. DAMATTA, 1991b) está sendo 

desconstruída e profundamente ironizada. Isso porque os lares não escaparam à desconstrução 

cultural das últimas décadas (nem poderiam escapar, pois fazem parte da sociedade). 

Desconstrução essa presente em Dantas como um dos elementos constitutivos da cena cultural 

contemporânea e como um traço desse novo e fragmentado realismo que se apresenta. 

Embora o personagem-narrador tenha um olhar crítico sobre esse estado de coisas, não tem 

motivação para reagir a esse cenário, por isso resta ironizá-lo e colocá-lo num ciclo passado-

presente de uma crise há muito anunciada.   

A família também é motivo de ironia em Sob o peso das sombras. A instituição familiar 

é uma espécie de presença na ausência, ou melhor, notada por não estar lá. Por um lado, o pai 

em Sergipe, e os filhos há muito tempo na vida agitada de São Paulo. Por outro, o próprio pai 

fingindo compreender o fato de os filhos não estarem por perto nem lhe darem a atenção de 

um simples telefonema. Sobre esse aspecto, Justino comenta:  

 

 

Os meus três meninos não podiam me acudir. Andavam longe. Se desgarraram 
muito cedo. Acho que puxaram à mãe, herdaram o espírito prático da finada 
Damarina. Só telefonam pra falar em dificuldades, em custo de vida caro. [...] O 
travo de que as mesadas foram sempre exíguas, de que não os tenho ajudado o 
suficiente. Naquela hora, cheguei a ter remorsos: é melhor não bulir com 
ressentimentos (SPS, 2004, p. 50-51).  

 

 

Ao ironizar o espírito prático dos filhos – que não podem ou não querem socorrê-lo – e 

a própria condição de clausura de uma ausência e de um evidente descaso, Justino reaviva, 

através da rememoração, os fantasmas do passado. Tudo indica ter restado ressentimentos de 

ambas as partes: dos filhos que não nasceram na família abastada que possivelmente 

desejaram, de um pai que fez o possível pela prole, mas não o suficiente para esta. Parece que 

as pessoas cobram das outras e de si mesmas muito mais do que podem oferecer, gerando 

incontornáveis abismos e ressentimentos entre as partes.   

 No cenário de solidão e silêncio, típicos da cena contemporânea que se apresenta, resta 

a Justino olhar a vida findar-se, remexendo os autos da memória sobre as tímidas mudanças 

ao seu redor. A janela pela qual Justino Vieira olha a chegada do asfalto e da consequente 
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modernização da cidade é simbólica. Tal janela representa a passividade, o estado de apatia 

que parece ter tomado conta do sujeito do final do século XX e do início do século XXI. 

Justino é a metáfora desse sujeito: desiludido, apático, consciente de que não há o que fazer 

diante do inevitável, mas com forças para ironizar a sua condição humana.  

O sujeito da cena contemporânea parece estar, mais do que nenhum outro, acostumado a 

olhar o caos nos espaços púbicos e privados como algo natural, corriqueiro, um estágio 

inevitável da vida, configurada em tons preto e branco. Tal quadro é denominado por alguns 

críticos de “inumanidade”, isto é, a tomada de consciência de que a dita humanidade enquanto 

valores de civilização, de uma espécie evoluída, foi apenas uma aspiração (cf. LYOTARD, 

1997), uma ilusão abalada. Não importa o espaço, as relações sociais são conflituosas, 

independente do grau de instrução dos atores envolvidos na cena; o que acontece hoje é 

apenas a potencialização dessa condição humana, que sempre se fez presente nos diversos 

setores da sociedade.    

Dentro desse contexto, ao usar o termo mitologia como espaço dos intelectuais, o 

sujeito-narrador de Sob o peso das sombras está preso às lembranças da Faculdade Rural de 

Mitologia, enquanto um ciclo presente-passado do qual ele próprio não consegue se livrar, 

mas apenas desmitificar, destituí-la de um lugar privilegiado salvaguardado pela tradição.  Ao 

fazê-lo na figura e nas ações do professor doutor Jileu Bicalho, o sujeito-narrador derruba o 

mito, a ilusão, a fantasia do homem culto como mais civilizado, o que justificaria o nome 

Faculdade Rural de Mitologia na cátedra dos intelectuais.  

Se, a princípio, o personagem-narrador Justino Vieira fica indignado com o tratamento 

que o ex-chefe professor Jileu Bicalho lhe reserva, ao longo da narrativa, o leitor percebe uma 

aceitação de autoritarismos, humilhações e trapaças – das quais ele próprio faz parte – como 

algo natural nas relações de poder. Além de ser aquele que aponta os abusos nas próprias 

relações de poder, o queixoso secretário Justino Vieira também é aquele que não hesita em 

procurar e, quando possível, criar uma falha, para incriminar um dos seus superiores e garantir 

a comissão do cargo ocupado, como ele próprio revela ao leitor a armadilha preparada para o 

professor Serafim Leitão:  

  

 

De súbito, me acudiu numa tática que o próprio Professor Bicalho cansava de 
empregar para sair das embrulhadas vernaculares e mitológicas em que se metia. Se 
o texto não feria as regras, eu ia atacar o estilo. Era isso! Pronto! [...] Nessa hora, 
tive pena do Professor Serafim Leitão. Ia ser injustiçado. Tão severo e vigilante 
consigo mesmo! Tão escravizado e obediente a seu venerável idioma! Mas que 
jeito? Tratava-se da minha sobrevivência (SPS, 2004, p. 327).   
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Justino não faz jus ao nome, pois nada tem de justo; com isso, ao passo que o autor das 

memórias expõe o cenário de lutas predominante no mercado de trabalho, tal narrador-

personagem também se revela como um elemento desse cenário de competitividade 

contemporânea. Justino zomba desse contexto social do qual ele faz parte. Assim ironiza a si 

próprio, satiriza os acadêmicos puristas tão apegados ao estilo e aos detalhes da linguagem, e 

ainda ri da inveja que sente dos que ocupam as cadeiras acadêmicas.     

 O comportamento dos personagens de Francisco Dantas também constitui uma 

desconstrução da ilusão de que as relações sociais possam vir a ser diferentes. Assim, o leitor 

percebe o vai-e-vem da memória individual, que não é totalmente individual, mas atravessada 

de memórias sociais. Também observa os espaços privados atravessados de valores há muito 

presentes nos espaços públicos: indiferença e individualismo. Igualmente percebe o 

continuum do tempo (cf. BENJAMIN, 1994), explodindo em pensamentos e memórias, 

consequentemente, trazendo à tona cenas de um passado distante, de um passado recente e de 

um presente vazio. Tudo isso remete o personagem à aceitação da vida contemporânea como 

tal, configurada na família, na sociedade e na academia universitária.  

Em Sob o peso das sombras, a experiência de Justino Vieira no meio acadêmico aparece 

em contraponto à infância no antigo Alvide e à contemporânea cidade de Rio-das-Paridas. A 

Faculdade de Mitologia em Rio-das-Paridas, trazida à cena por intermédio da memória de 

Justino Vieira, apresenta um conflito entre o intelectual e o popular. Conflito esse admitido 

depois como algo natural nas relações sociais:  

 

 

Somente anos e anos muito tarde eu viria a admitir que essa conduta do Professor 
Jileu Bicalho não destoava do normal, da estratégia de todos os vencedores. Naquela 
época, porém, ainda com fé nos homens, despreparado pra lidar com a impostura, a 
receptividade que lhe tivera desde a palavra mágica do Bispo foi sendo alterada 
(SPS, 2004, p. 210). 

   

 

Ora, a conduta dos professores-doutores no meio acadêmico passa a ser vista no 

presente pelo sujeito das memórias com naturalidade, como algo inevitável nas relações 

humanas e de poder; da mesma forma, a indiferença dos filhos reservada ao pai moribundo, 

porque a família em Sob o peso das sombras é notada apenas pela ausência. O silêncio e a 

ausência revelam um outro tipo de conflito: a indiferença recíproca. Cada personagem toma 

conta de sua vida, os filhos em suas casas em São Paulo e o pai com câncer em Sergipe; este 

acompanhado do peso da memória direcionada à infância precária na Bahia e nos anos da 
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Mitologia.  Por conseguinte, o leitor nota que em Dantas o que se esconde é o que se revela 

paulatinamente. Assim, não apenas a Universidade, mas também o narrador moribundo e 

contaminado pelo vírus da leitura são profundamente ironizados na figura dos “malucos que 

vivem comendo livros: fregueses invertebrados dos sebos poeirentos onde adquirem asma, e 

em cujas prateleiras socam livros escondidos, somente pelo secreto prazer de, mais tarde, 

reafagá-los com fuga” (SPS, 2004, p. 40).  

 Tanto o ex-chefe Jileu Bicalho como Justino Vieira adquiriram seus acervos 

particulares num sebo em Salvador, o que os coloca na mesma condição de adquiridores de 

quinquilharias e de invertebrados comedores de livros. Dantas está satirizando tanto os 

pseudointelectuais de Universidades que não correm atrás de novidades, portanto, as 

instituições paradas no tempo, quanto os fanáticos pelo conhecimento. Ademais, a própria 

denominação Faculdade Rural de Mitologia insere uma dupla ironia no suposto ensino 

superior, pois sendo “rural” deveria ter seus cursos voltados para a realidade local e sendo de 

“mitologia” não passa de uma lenda, de uma ficção, de uma instituição cuja finalidade é 

manter alguns empregos. O narrador das memórias coloca o leitor diante de uma discussão 

muito contemporânea: a funcionalidade dos cursos universitários. Uma Faculdade Rural de 

Mitologia, portanto, acaba sendo um elefante branco, sem objetivos, uma instituição que 

ensina coisas inúteis aos seus alunos.   

Dentro desse contexto, é importante ressaltar que, embora o espaço regional se faça 

presente nessa materialidade textual, a ironia não se restringe à sociedade sergipana nem 

apenas às suas instituições; mas estende-se à sociedade brasileira. Isso porque seria um 

reducionismo pensar na ruína da aura das instituições – especificamente da academia como 

algo inacessível – enquanto um demérito exclusivo da sociedade sergipana. Também seria um 

reducionismo absurdo dizer que, apenas porque o espaço reconfigurado na produção de 

Dantas é o espaço regional, a ironia é direcionada única e exclusivamente a Sergipe. O 

regional e o local têm, na produção de Dantas, um sentido maior. A discussão da 

funcionalidade dos cursos universitários, do que e a quem se ensina é algo muito atual que 

tem sido debatido há muito tempo e continua como uma eterna interrogação. 

As máscaras da memória, a desconstrução da velha aura moderna das instituições, o 

desmoronamento da casa, da família e dos locais regionais intactos, os espaços públicos 

reavaliados, o olhar descrente do sujeito-narrador, a ironia à família, aos intelectuais e à 

sociedade, entre eles, à posição de vítima utilizada inadequadamente por indivíduos 

socialmente estigmatizados: o indivíduo fracassado, o empregado ressentindo, o sujeito sem 

diploma. Isso coloca o leitor diante de um cenário contemporâneo, no qual a informação está 
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mais acessível e menos valorizada. Tanto a inoperância de certos saberes universitários 

dirigidos por professores-doutores com suas anotações em cadernos amarelos, quanto os 

grandes acervos empoeirados, cujo proprietário não tem intimidade com as obras estão sendo 

satirizados. O narrador Justino Vieira utiliza uma citação do poeta grego Sófocles com o 

intuito de dessacralizar o conhecimento e ridicularizar os pseudo-intelectuais acostumados a 

reproduzir por décadas nas pseudoaulas as informações de seus cadernos amarelos:  

 

 

Para que servem inúmeros livros e bibliotecas, se o proprietário encontra apenas o 
tempo em vida para ler as etiquetas? Uma profusão de leituras sobrecarrega o 
espírito, mas não o ilustra; e melhor seria aplicar-se muito a um pequeno número de 
autores do que vagar no meio de muitos (SPS, 2004,  p. 212).  

 

 

A forte ironia aos acadêmicos que não abraçaram uma área específica dizendo-se contra 

às especialidades dos ramos do conhecimento, aventurando-se no ensino de disciplinas 

diferentes é uma das sátiras presentes na citação acima. Da mesma forma, são ironizados os 

leitores de etiquetas, ou melhor, aqueles que decoram apenas as datas e a história vazia de tal 

conhecimento e fazem do mundo das Letras um amontoado de leituras que sobrecarregam o 

espírito sem ilustrá-lo nem sequer interpretá-las. 

  Ora, ao longo da narrativa de Sob o peso das sombras, o personagem-narrador utiliza o 

seu vasto conhecimento literário para, através de frases e trechos de discursos dos próprios 

ilustres acadêmicos, ironizar os intelectuais. A falácia do grande intelectual ocupando as 

cadeiras acadêmicas é desmistificada. Com isso, a academia é vista como um lugar comum, 

uma fraude, uma ilusão vendida ao público. A própria denominação “Faculdade Rural de 

Mitologia” funciona como uma espécie de fantasia de um saber intelectual atualmente 

desacreditado, datando as últimas décadas do século XX como o fim dos grandes catedráticos. 

Também por se tratar de uma faculdade rural, a academia corresponde a uma condição da 

sociedade contemporânea tanto de expansão universitária, quanto do suposto “saber” não 

restrito aos grandes centros, mas presente nas pequenas localidades, quanto ainda de um tipo 

de formação voltada para este meio, o que não acontece e por isso a funcionalidade de tal 

instituição é satirizada. Tal saber, portanto, já chega dessacralizado, questionado e 

desacreditado.  Com isso, o falso brilhantismo do diretor da Faculdade Rural de Mitologia 

funciona, na voz do narrador Justino Vieira, como uma irônica reflexão sobre esse estado de 

coisas: 
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Em todas as aulas, antes de abordar a matéria do dia, ele tinha o coquetismo – e com 
que ênfase! – de alardear o desinteresse com que servia a Mitologia, a cultura de seu 
Estado. Salientava que à Universidade Rural consagrara a sua existência, numa 
aspérrima caminhada de abnegação e sacrifício. Na ocasião, ele tinha apenas alguns 
anos de magistério na Casa, mas vejam que já punha o verbo no pretérito! Anotem 
bem. Intitulava-se um raro exemplar dessa grei pensante que alardeia se imolar pela 
cultura, perseguir os grandes ideais, redondamente desligado da veia interesseira, a  
que se referia com desprezo. Como tantos outros professores, acostumara a viver de 
palavras vazias, de sistemas inaplicáveis, em que cultura era termo imantado, 
encobria todas as imposturas (SPS, 2004,  p. 207).    

 

 

Como o leitor pode perceber, o objetivo maior do narrador Justino Vieira é escrever  

uma crônica à Faculdade Rural de Mitologia e, com isso, ironizar a grei pensante 

“acostumada a viver de palavras vazias” (SPS, 2004, p. 207). O narrador se posiciona à 

margem, como um secretário simples, sem diploma universitário, mas habilitado nos livros 

adquiridos num sebo: local onde o ilustre diretor também conseguiu o próprio acervo, 

arrematando-o por uma pechincha, como já foi dito. O nome da faculdade também é relevante 

por outro aspecto, haja vista não existir de fato uma faculdade denominada de “mitologia”. O 

próprio nome da faculdade encerra em si uma ironia e uma desmitificação do espaço 

universitário enquanto lugar privilegiado de saber, de conhecimento e de intelectuais como 

“doutos seres” mais civilizados que os demais mortais.  

O personagem-narrador Justino Vieira escreve uma crônica à Faculdade Rural de 

Mitologia, ao passo que outros espaços são reivindicados. O lugarejo Alvide e outras 

localidades da Bahia, a velha e a contemporânea Rio-das-Paridas, com ruas cobertas pelo 

asfalto e academias de ginásticas compõem as cenas da memória de Justino Vieira. A 

televisão e a internet dividem o tempo de Justino com os livros e a produção da crônica, como 

se o autor-modelo ou o narrador intelectualizado quisesse colocar ao dispor do leitor a nova 

cena de onde as obras são produzidas. Não apenas no reduto acadêmico, nem nos escritórios 

dos ilustres diplomatas. Agora, como não poderia ser diferente, os textos literários são 

produzidos entre o noticiário dos telejornais e as buzinas de carros de uma cena 

contemporânea.    

O espaço da modernização no final do século XX, no agreste sergipano adquire, em Sob 

o peso das sombras, uma importância singular. De imediato, serve para ironizar a ideia de 

progresso e modernização das cidades. Além disso, a produção de um livro por um indivíduo 

não diplomado abastecido da cultura de massa vinda da televisão e do frenesi da academia de 

ginástica, observada pela janela de um velho casarão, significa uma reviravolta nos costumes 

e nos espaços por onde circula o sujeito contemporâneo. O leitor comum tem acesso ao 
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cânone literário, mas não o glorifica, e sim, satiriza-o na figura dos intelectuais com seus 

cadernos amarelos e leituras previsíveis e deterministas.   

A ironia do indivíduo comum chega à academia porque, “se antes os intelectuais 

detinham o saber, hoje, a massa também tem o próprio saber” (cf. FOUCAULT, 2007, p. 71). 

Não só tem acesso ao conhecimento, mas dispõe da faculdade de olhá-lo criticamente e da 

consciência disso. Em contrapartida, a academia sente-se acuada, por ver o conhecimento 

acessível em livrarias, sebos e internet.  Sobre a relação o intelectual e o indivíduo comum, 

Michel Foucault (2007, p. 71) acrescenta: “os intelectuais descobriram recentemente é que as 

massas não necessitam deles para saber; elas sabem perfeitamente, muito melhor do que eles; 

e elas o dizem muito bem”. Mas se os não-doutores também têm acesso ao saber, dispor do 

conhecimento não é algo fácil, pois “existe um sistema de poder que barra, proíbe, invalida 

esse discurso e esse saber” (FOUCALUT, 2007, p. 71).  É preciso a chancela do meio 

acadêmico para o conhecimento ter credibilidade; da mesma forma, é necessário estar entre os 

doutores para exercer o poder de interdição e proibição.     

 Ao corroborar essa discussão, o professor Bicalho convida o secretário para assistir as 

aulas na faculdade e, logo depois, desestimula-o, restando a Justino agradecer-lhe 

ironicamente nas suas memórias o fato de o ex-chefe tê-lo induzido a desistir de cursar 

Faculdade:  

 

 

Pois sim! Mesmo assim, foi uma experiência divertida. De forma que devo a meu 
próprio Diretor, aplaudidíssimo nos congressos, o favor de ter me facultado 
condições de abrir os olhos na hora certa, sem dispêndio de exames, tempo e 
dinheiro. Já pensaram o que seria arcar com tanto sacrifício e desistir no meio do 
caminho, depois de meses perdidos, livros que custam os olhos da cara, adquiridos 
por obrigação? Sem pôr em conta a tragédia íntima da possível perda do Vestibular? 
(SPS, 2004, p. 206).    

 

 

Ao ironizar os intelectuais e a boa-fé destes, o narrador de Sob o peso das sombras 

aponta esse sistema que dita quem irá ou não usufruir do saber.  Assim, o professor doutor 

Jileu Bicalho Melão representa, na referida obra, o poder acadêmico institucionalizado, 

freando o discurso do indivíduo comum e da massa sobre esse saber. Não é à toa que o 

referido doutor se esmera em retirar do secretário o intuito de cursar uma faculdade de 

jornalismo: “O que dificulta a sua aprendizagem, Seu Justino, é somente a sua falta de base” 

(SPS, 2004, p. 2006).  Mesmo o convite de aceitá-lo na sala de aula como ouvinte, tem o claro 

propósito de retirar-lhe o objetivo de galgar vida acadêmica. A crônica que repetidas vezes o 
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narrador Justino Vieira detalha estar escrevendo é uma mordaz ironia às boas intenções 

humanas e ao saber dos “doutos”. De forma até jocosa, Justino Vieira utiliza uma das 

atrapalhadas do professor e diretor Jileu Bicalho Melão para ironizar a academia universitária 

e os intelectuais, num episódio de uma aula do ex-chefe que se eternizava no vazio:  

 

 

Se valendo então dessa deixa, na aula patética que se eternizava no vazio, sem nada 
pra se anotar, todos pegamos a gracejar, articulando o vocábulo do modo mais 
estrambótico possível: era tempo se passando... Nesse pé, de minuto a minuto, o 
Professor Bicalho Melão curvetejava o braço e revirava o olho chameguento para 
conferir o relojinho no pulso. Era sinal de que estava vivamente agastado. E a turma 
toda, sem aguentar mais a trapalhada, pegou a rir sem parar (SPS, 2004, p. 214).         

 

 

A aula do professor Jileu Bicalho é uma caricatura do ensino sem finalidade e dos 

discursos vazios que ocorrem em certas cadeiras universitárias, sob o comando de doutores 

renomados na província onde residem e trabalham. Ao reconstruir tal cena por intermédio da 

memória e da crônica, o narrador confere atualidade a esse tipo de prática pseudopedagógica. 

É como se Dantas ironizasse a farsa do sistema educacional nos bancos universitários, 

mediante a evidente ausência de propósito na seleção dos conteúdos e na realização das 

pseudoaulas.   

O espaço da Faculdade Rural de Mitologia é o local escolhido para ironizar a academia 

e os intelectuais.  Também é utilizado para demonstrar que as relações sociais de toda ordem 

sempre estiveram corroídas pela força do clientelismo ou das influências. Ao bom jeito 

brasileiro, o professor-doutor foi indicado a um cargo na academia, sem prestar concurso 

público; da mesma forma o secretário queixoso; por isso, ao saber da indicação deste,  Jileu 

Bicalho muda  a forma de tratá-lo. Num primeiro momento, o ex-secretário era Vieira,  

molusco acéfalo, um molusco sem cabeça, que não tem miolos para pensar, defeituosa pela 

herança degradada (cf. SPS, 2004, p. 21), subordinado numa “cadeia seletiva” na qual “os 

mais graduados jamais poderão ser preteridos” (SPS, 2004, p. 29). Num segundo instante, a 

situação de humilhação imposta ao secretário é atenuada. O diretor e algoz fica sabendo que  

os dois chegaram aos respectivos cargos pela mesma indicação. Justino e Bicalho devem seus 

empregos públicos à influência de um Bispo sergipano que gozou de prestígio político 

durante o Regime Militar do Brasil: “Vou deixar de fora as formalidades, Seu Vieira. Entre 

nós, duas pessoas familiares a nosso Bispo, não cabe mais cerimônia” (SPS, 2004, p. 193).         
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Ao utilizar a crônica para satirizar a forma como muitos dos cargos públicos foram 

preenchidos durante séculos no Brasil, o narrador das memórias fala dos efeitos danosos 

causados às instituições, como a Universidade. As relações sociais consolidadas no país são, 

portanto, apontadas, refletidas e ironizadas, quer seja no tráfico de influência que marcaram 

por séculos as relações empregatícias até dentro do Governo, quer seja na forma arrogante de 

tratar os subordinados denotando resquícios das relações escravocratas brasileiras, quer seja 

ainda no espaço regional Alvide, contraposto à modernizada Rio-das-Paridas e à Faculdade 

Rural de Mitologia. Tudo isso contribui para a fragmentação da narrativa, dos modos de vida, 

dos espaços representados e das memórias narradas.  

Os espaços e a narrativa notadamente fragmentados em Dantas reclamam e exigem do 

leitor um diferente e novo olhar, numa produção literária na qual a fragmentação da narrativa 

se intensifica, revelando que “a celebrada fragmentação da arte já não é uma escolha estética: 

é somente um aspecto cultural do tecido social” (NEWTON apud HARVEY, 2007, p. 64).  

A ironia é usada em Dantas como um artifício que possibilita uma releitura crítica do 

passado, das instituições brasileiras, especificamente do espaço universitário, numa 

conjuntura temporal que configura as especificidades do indivíduo do final do século XX e 

início do século XXI.  A recente produção literária configura, portanto, um mundo onde os 

aspectos da narrativa do século XX e do sujeito de todas as épocas – no final do século XX – 

se intensificam, trazendo à cena contemporânea um sujeito consciente de suas múltiplas, 

céticas, irônicas e fragmentadas memórias, numa época em que parece haver uma 

revigorização das narrativas de memórias. Sobre esse aspecto, a valorização da memória no 

final do século XX é, entre outras coisas, reflexo de uma matriz complexa de sofrimento, 

reflexão filosófica e arte (cf. WINTER, 1998) das quais o leitor tem consciência e cujas 

matrizes aparecem representadas numa produção cada vez mais fragmentada. 
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22..    AA  FFRRAAGGMMEENNTTAAÇÇÃÃOO  EEMM  DDAANNTTAASS::    ÉÉPPOOCCAA  DDEE  EESSPPAAÇÇOOSS  RREECCOONNFFIIGGUURRAADDOOSS    

 

 

Fica bastante difícil perceber como a 
produção cultural do sujeito poderia 
resultar em outra coisa que não “um 
amontoado de fragmentos” e uma prática 
da heterogeneidade, a esmo do fragmen-
tário, do aleatório. 

(Fredric Jameson,  2007, p. 52)  
 

 

 Quando se fala que as narrativas contemporâneas – nas quais o leitor reconhece traços 

do que tem sido considerado pós-moderno – são feitas de empréstimos e de coisas que já vem 

sendo discutidas ao longo da modernidade literária, faz-se uma referência a dois planos: o 

temático e o estético. No plano temático, existe a presença de forças contraditórias na 

narrativa, a exemplo das ruínas, da memória afetiva, da ironia e do humor (entre muitos 

outros) presentes no mesmo texto ficcional. No plano estético, há o aguçado trabalho com a 

linguagem e a presença de um dos elementos que desafia o leitor, principalmente nas 

narrativas de memórias. Tal aspecto desafiador recebe a denominação de fragmentação da 

narrativa. De imediato, ressalta-se que toda literatura é fragmentada, haja vista o próprio 

romance moderno ter surgido como um gênero impuro.  

 Ao dizer que uma das características predominantes das narrativas do século XX e do 

início do século XXI é a fragmentação, o leitor sabe que desde sempre a narrativa literária é 

fragmentada. A título de esclarecimento, a fragmentação da narrativa é a não-linearidade 

discursiva, a ordem não-cronológica dos fatos narrados e, com isso, a técnica de cortes, o 

fluxo da consciência (cf. CAMPOS, 1977). Outros teóricos acrescentam dizendo ser o texto 

literário fragmentado uma narrativa descontínua, ou ainda, um texto em retalhos, aos pedaços 

(cf. BARTHES, 2004), uma história contada aos flashes, uma sintaxe quebrada e invertida (cf. 

FISCHER, 2002).  

 Ora, para teóricos como Ernest Fischer (2002), na segunda metade do século XIX, os 

escritores já passam a utilizar esse artifício estético de forma incisiva, como metáfora de um 

sujeito que – sacudido pelo processo de modernização das cidades e por uma realidade 

estilhaçada – procurava dar totalidade ao fragmentado mundo (configurado ou não) que se 

apresentava.  Nas últimas décadas, porém, o leitor não mais se surpreende com o uso desse 

recurso estético. Isso porque as produções literárias usaram e abusaram durante o século XX 

(principalmente) e do atual século do recurso da fragmentação textual. Também porque o 
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leitor especializado tem ao seu dispor mais de um século e meio de tradição literária, no qual 

o recurso da fragmentação tão somente reforça a consciência de se viver num mundo de 

realidades, experiências e sujeitos fragmentados e, consequentemente, multifacetados.      

 Viver numa realidade fragmentada e ter a consciência dessa condição da sociedade 

contemporânea apenas reforça o princípio segundo o qual as coisas, as informações e o  

mundo em si não são dados nem se apresentam de forma unitária, em sua totalidade e 

linearidade, mas aos pedaços, aos retalhos. Cada um dos sujeitos sociais encarrega-se de 

constantemente tentar reorganizar as peças do quebra-cabeça sociocultural que o cerca e do 

qual faz parte ou, ainda, do qual é mero espectador. Noutras palavras, há muito, o mundo 

apresenta-se de forma estilhaçada, com um amontoado de informações, de detalhes. Em 

decorrência disso, os sujeitos sociais têm a tarefa de cotidianamente dispor das peças desse 

incompleto quebra-cabeça, montando, desmontando e remontando as significações do 

mosaico das experiências sociais e individuais, das quais fazem parte ou tomam 

conhecimento.  

Isso não significa que a pessoa pare a cada instante para fazê-lo nem que consiga 

encaixar as peças desse jogo diário; até porque a tentativa de montar o quebra-cabeça é 

sempre imprecisa e falha. Denota apenas que o indivíduo está tão habituado a essa 

especificidade da vida contemporânea que automaticamente monta e remonta, compõe e 

recompõe, representa e reconfigura essa realidade multifacetada que se apresenta.     

Nos textos literários, as histórias aparecem de forma não linear, contadas aos pedaços, 

por partes (cf. BARTHES, 2004), exigindo, com isso, maior atenção e esforço do leitor ao 

dispor do quebra-cabeça encenado nas narrativas. Isso porque um único texto literário pode 

conter várias histórias contadas ao mesmo tempo por um único narrador, uma história contada 

por várias óticas narrativas ou, ainda, histórias, protagonistas e óticas múltiplas presentes ali 

no mesmo texto literário. Tudo, portanto, aguçando ao máximo a curiosidade do leitor e 

exigindo deste indivíduo real um maior esforço para a assimilação e a compreensão do quadro 

cultural e humano representado.   

 É fato que a modernidade literária trouxe de forma consciente e incisiva para a cena 

contemporânea essa especificidade das narrativas modernas e também pós-modernas. 

Também é fato que na recente literatura de referenciais pós-modernos, o qualitativo estético 

da fragmentação da narrativa seja apenas retomado e, com isso, as narrativas reelaborem o 

aspecto quebrado, não linear de se contar histórias.  Isso parece ocorrer sem busca alguma por 

uma totalidade, mas como uma aceitação do quadro social e cultural fragmentado, no qual há 
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muito o indivíduo se encontra e no qual o insólito, o caótico, o multifacetado e contraditório 

passam a ser algo rotineiro.  

Ora, se para alguns antropólogos as sociedades modernas viviam numa luta constante 

contra a fragmentação (cf. VELHO, 2003) por buscarem uma totalidade da vida; se para 

alguns teóricos da literatura “só empiricamente o sujeito é uno, na verdade desde sempre em 

sua concretização, mostra-se dividido, fragmentado, dando lugar a peças dissonantes” (LIMA, 

2006, p. 75); defende-se ter havido, nas últimas décadas, uma aceitação desse quadro 

fragmentado que se delineia há muito tempo.  

Nas recentes produções literárias, o sujeito-narrador continua sendo crítico; mas 

conscientemente submerso em suas memórias, subjugado por um mundo múltiplo que lhe 

exige constantemente o desempenho de vários e diferentes papéis e empurra-o para algum 

tipo de margem social. Ter consciência disso é uma maneira de lidar com as especificidades 

desse novo velho mundo que se apresenta configurado nas cenas da recente produção literária: 

consciência, análise, ironia, crítica, contradições, intertextualidade e paradoxal aceitação do 

recente cenário cultural.   

 O turbilhão de realidades, sujeitos e visões de mundos constantemente reconfigurados 

favorecem o processo de fragmentação do sujeito, das memórias e das narrativas. Ademais, já 

virou lugar comum afirmar: o indivíduo contemporâneo não é uno, mas múltiplo; não é 

centrado, mas descentrado; não é estável, mas instável, provisório, problemático. O recurso 

estético da fragmentação constitui-se, portanto, em uma ferramenta da linguagem literária 

para materializar (no texto ficcional) a multiplicidade da vida e do ser humano, bem como os 

antagonismos sociais em voga.  

A literatura como parte constitutiva da cultura não foge a essa premissa, por isso, “a 

fragmentação do homem e do seu mundo encontra reiterada expressão nas obras do nosso 

tempo; não há unidade, inteireza” (FISCHER, 2002, p. 41), nem há busca de uma unidade 

mítica, fantasiosa.  Há, sim, (re)encontro com um passado batendo-lhe à porta; ainda mais se 

o leitor pensar os sujeitos humanos compostos não apenas de suas memórias individuais, mas 

também das memórias sociais. O sujeito da rememoração se descobre feito mera peça de um 

mosaico, da cena narrativa. “A memória é fragmentada. [...] O passado assim é descontínuo. 

A consistência e o significado desse passado e da memória articulam-se à elaboração e 

continuidade entre diferentes momentos e situações” (VELHO, 2003, p. 103).  

 Da mesma maneira, a estrutura, a forma do romance deve ser descontínua, como a 

memória (cf. BARTHES, 2004). Consequentemente, a fragmentação da narrativa encena o 

resgate da memória. Resgate esse obviamente fragmentado porque – da mesma forma que os 
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fatos acontecem não linearmente, aos pedaços – o personagem lembra dos acontecimentos 

sem inteireza nem linearidade. Tudo num descontínuo processo de vai-e-vem, no qual os 

episódios e o passado se apresentam à consciência, tomando ou não o indivíduo da memória 

de sobressalto. Dentro desse contexto, o desafio dos novos escritores é encenar, na 

materialidade de suas obras, esse mundo múltiplo, no qual os sujeitos contemporâneos 

aparecem protagonizando as cenas deste cenário cultural.    

 

2.1 Memória, narrador e narrativa fragmentada  

 

Por um momento, viaja daqui o cheiro da 
dureza inalterável, e toda a realidade 
circundante se fragmenta e se decompõe 
arrebatada pelo resvalar silente deste 
cavalo de sonho com o pelo de alvaiade 
borrado a cinza de lua, e que ao invés do 
bridão na boca, tange entre o pescoço e a 
queixada um violino afinado, cheio de 
cravos e sons. 

 (Francisco J. C. Dantas, 1996, p. 74).  
 

 

Ao falar sobre a fragmentação literária como narrativas não lineares, histórias contadas 

aos poucos, por partes, aos pedaços, mediante o uso de uma sintaxe invertida e de um 

narrador que muda constantemente de perspectiva narrativa, como se fosse um camaleão8 – 

ora onipresente, ora onisciente, ora multisseletivo, ou melhor, com várias vozes 

aparentemente narrativas – existe no leitor a consciência de que a literatura contemporânea 

não se caracteriza apenas como uma época de fragmentação. Do ponto de vista estético, tem 

ocorrido uma apropriação do elemento fragmentário na produção contemporânea. Do ponto 

de vista temático, os discursos teóricos apontam para o fato de que “só empiricamente o 

sujeito é uno – tem um nome pelo qual atende; na verdade, em sua concretização, mostra-se 

dividido, fragmentado, dando lugar a peças dissonantes” (LIMA, 2006, p. 75).  

Conforme este trabalho tem discutido, nas últimas décadas, houve a tomada de 

consciência e a propagação no campo teórico do princípio segundo o qual “somos 

necessariamente plurais e tal pluralidade não significa fragmentação no sentido negativo, mas 

o ajuste a experiências fundamentais e dessemelhantes” (LIMA, 2006, p. 139). Tal reajuste 

revela a diversidade de máscaras que o personagem usa durante a vida e as pequenas situações 

que se apresentam no decurso desta e na rememoração.   

                                                 
8  O narrador camaleão é uma denominação nossa para designar a mudança de foco narrativo no texto literário.   
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A narrativa de Francisco J. C. Dantas apresenta ao leitor mais essa especificidade da 

literatura e da vida. Sobre esse aspecto, Coivara da memória, Cartilha do silêncio e Sob o 

peso das sombras são romances nos quais os narradores mostram essa característica da cena 

contemporânea, da multiplicidade de máscaras usadas por alguém ao longo da existência, das 

inúmeras vozes das quais são feitas uma frágil e imprecisa memória.  Em cada um dos três  

textos literários, várias histórias estão sendo narradas. Embora todas partam de sujeitos 

condenados a uma condição à margem9 ou se colocando na posição desta ou, ainda, 

empurrados para tal condição, por conta das circunstâncias sociais nas quais se encontram, 

essas várias histórias reforçam a construção da fragmentação narrativa. O leitor também se 

depara com a fragmentação da narrativa encenando o resgate da memória. Resgate esse 

obviamente não linear, como as próprias narrativas e a vida dos sujeitos nelas configuradas o 

são e, consequentemente, justificam a intensa fragmentação dessas narrativas no ir-e-vir 

incessante da memória dos sujeitos-narradores e da consequente mudança de óticas narrativas 

no mesmo texto literário.    

O escrivão-narrador de Coivara é aquele que dá voz ao tempo, sem esquecer o espaço 

no qual viveu suas experiências. Mas, dar voz ao tempo, não significa a tentativa de retorno a 

uma unidade e totalidade mítica originária. Quando muito, pode expressar uma ironia à 

procura frustrada por esta. Se, por um lado, sua prisão domiciliar no cartório é uma clausura 

individual e psicológica, visto que ele aguarda o desfecho trágico de uma futura condenação; 

por outro lado, tal prisão é um deparar-se com os fragmentos das lembranças e dos registros 

da família Costa Lisboa. Ao defrontar-se com as vozes do passado, com o arquivo sempre 

inacabado da vida, o protagonista das memórias funciona como uma antena do mundo, 

portanto, uma espécie de porta-voz de experiências, modos de vidas passadas arquivadas nos 

autos da memória social, segundo se percebe no episódio em que o avô do serventuário do 

cartório, em Coivara, escolhe e toma uma das irmãs de uma casa como esposa. Tal 

acontecimento desloca a moça escolhida de uma clausura para outra, ou melhor, da família 

para o casamento: ambas são condições à margem, na qual resta às mulheres da época apenas 

a clausura do silêncio:  

 

 

As mocinhas já cientes da cerimônia para a qual se aprontaram empurradas a 
contragosto, esperavam a sentença mudas de expectativas, encolhidas umas sobre as 
outras, e esfregando nos olhos encabulados o brilho do pudor ofendido [...], assim 
oferecidas como mercadoria? E se alguma delas já embalasse em silêncio o eleito, se 

                                                 
9 A problemática das margens em Dantas é retomada e desenvolvida no terceiro capítulo deste trabalho.   
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já vivesse da contemplação de algum semblante ausente e estremecido, como aceitar 
a barganha sem se estropiar inteira? E se a escolhida enxergasse em meu avô apenas 
o pai-de-chiqueiro imundo e repulsivo, como abrir o corpo intocado ao odiento na 
agonia das noites de chuva e vento?  (CDM, 1996, p. 131). 
 
Para o noivo, porém, as coisas passavam de outro modo. Nessa cerimônia toda, ele é 
quem escolhia e determinava; ele era o homem! Há muito já urdia os seus planos, 
com vagar e paciência de quem não sabe perder, avaliando os prós e os contras de 
sua seleção. Do bojo da sua firmeza, sem jamais haver consultado a preferida, e sem 
hesitações ou titubeios, ele optou pela mais velha entre as seis, a mais miúda e 
franzina, apertada entre as outras e quase desaparecida. A segurança do noivo a 
requerendo assim sem um olhar nem uma palavra macia já prescrevia o seu mando 
definitivo sobre o silêncio da noiva. Assim seria, avozinha, pelo resto da vida, assim 
seria! (CDM, 1996,  p. 132). 

   

 

As mocinhas ficam, por um lado, encolhidas e expostas como mercadoria para que um 

estranho possa selecionar uma e a esta impor a sentença de um casamento arranjado. O noivo 

fica, do outro lado, soberano, pois “Nesta cerimônia, ele é quem escolhia e determinava; ele 

era o homem!”, segundo o personagem-narrador mostra ironicamente ao leitor, ao se valer da  

memória social e das fragmentadas impressões sobre um mesmo acontecimento.  Ademais, a 

fragmentação do tempo e da narrativa de Coivara revela diferentes olhares sobre um dado 

acontecimento; com isso, expõe ao leitor como um mesmo fato é vivenciado de forma 

diferente pelos personagens envolvidos na mesma cena. Na visão das mocinhas, a situação 

vexatória imposta pelas condições sociais do início do século XX, na qual são colocadas lado 

a lado como mercadorias, é uma afronta que tinham que suportar em silêncio. Na visão do avô 

quando jovem, a escolha de uma esposa sem consultar se esta lhe queria é algo natural nas 

relações entre as famílias da época. Na visão do escrivão-narrador e futuro neto de uma das 

mocinhas, o acontecimento é uma brutalidade, um atentado à dignidade destas jovens tratadas 

como mercadorias. De modo que o rodopiar do tempo e o olhar do personagem-narrador no 

ciclo passado-presente construído pelas memórias, é uma forma de mostrar a clausura humana 

conforme várias perspectivas, respectivamente: vítima, algoz e avaliador.       

Os personagens de Cartilha também experimentam uma espécie de clausura. São 

vozes de antemão condenadas ao silêncio, à solidão vinda à tona na figura das ruínas do 

sistema patriarcal configurado no desmoronamento da família Barroso e no surgimento de 

uma outra representação familiar. Nesta diferente configuração, a mulher está ávida a viver 

plenamente a própria sexualidade, como ocorre com Luciana em Coivara, com Leopolda na 

maturidade em Sob o peso das sombras, com dona Senhora em Cartilha.  Na cena dos valores 

atuais, por um lado, existe Arcanja, mulher forte no comando da casa desmoronada; por outro, 

há Cassiano, um homem sem aptidão para os negócios da família e as coisas de ordem prática. 
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Todos esses personagens não estão encaixados no status quo social reservado a homens e 

mulheres do século XX. Isso porque tanto a fragilidade outrora destinada à mulher quanto a 

força reservada aos homens são estereótipos que fragmentam e aprisionam a um e a outro. Se 

tal cenário remete as vozes narrativas a um contexto familiar destroçado, em contrapartida, 

deixa no leitor a impressão de as “novas” vozes não estarem livres da influência das velhas; 

fazendo com que o cenário atual só possa ser pensado ou analisado numa relação estreita com 

o passado. 

Se o presente da família Costa Lisboa e dos Barroso é escrito sobre as ruínas do ciclo 

passado-presente, sobre as primeiras lições de silêncio aprendidas da avó pelo serventuário do 

cartório em Coivara e perpassadas para os personagens de Cartilha e de Sob o peso das 

sombras; certamente isso se deva ao fato de nos três textos literários, as vozes narrativas 

estarem ligadas ao passado pela memória. Tanto uma rememoração que os empurra para a 

condição de margem, quanto de uma rememoração que traz à tona a força do silêncio tão caro 

aos personagens de Dantas, como mostra o narrador de Cartilha do silêncio: “Cassiano 

recebia o silêncio como um acinte provocativo, uma lapada de vingança sapecada por ocultas 

intenções” (CDS, 1997, p. 321).  

Dentre os indivíduos dos três textos em análise, Justino Vieira é, no entanto, quem 

parece expor diretamente o sofrimento diante do ato rememorativo, seja porque está corroído 

pelo câncer e pelo ódio ao antigo chefe e às renomadas instituições brasileiras, seja porque o 

próprio título da obra –  Sob o peso das sombras  –  indica o fardo no qual se transformaram 

as lembranças na vida do protagonista, seja ainda porque ele está na posição de uma margem 

social estigmatizada ao longo da narrativa. Ao carregar abertamente consigo o estigma de 

margem, as lições de silêncio aprendidas com o padrinho Barbarino parecem imprescindíveis, 

reforçando ainda mais a relevância da memória para essa voz narrativa, como se observa na 

lição seguida pelo sujeito da rememoração e secretário da Mitologia: “Até hoje não esqueço. 

É ele me rebaixando com esse faz-de-conta leviano, como a um traste reles a quem é inútil 

despender a mínima atenção, e eu reagindo somente com os meus bofes: aguenta... Justino 

Vieira, aguenta... Bocado mais fedido tua boca já comeu!” (SPS, 2004, p. 27).   

A ideia de memória enquanto uma força que intima e subjuga o personagem também 

está presente em Coivara; narrativa em que a rememoração do serventuário do cartório é 

acompanhada de uma espera para o julgamento e de uma paulatina e angustiante precipitação 

para a condenação: “Quanto mais me volto ao passado, em busca de algum reforço para me 

manter lúcido e seguro, mais recrudescem os falatórios que robustecem a acusação, disposta a 

detonar todos os cartuchos para me ver perder a serenidade e varar o resto de meus dias” 
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(CDM, 1996, p. 284). Em Cartilha do silêncio, a imposição do calar-se está em toda a 

narrativa.  O título já revela, de imediato, a condição dos personagens voltados para dentro de 

si, quer seja sufocados pelos monólogos interiores de suas memórias, quer seja interditados 

pelo discurso das vozes de um sistema opressor, materializada tanto na doença de Mané Piaba 

e Arcanja quanto na suposta loucura de dona Senhora e Cassiano, quer seja ainda no fato de 

não serem narradores diretos de suas histórias. A narrativa multisseletiva funciona como uma 

espécie de narrador onisciente que controla, silencia vozes e as memórias dos personagens ou 

determina quando eles podem falar, dando pistas esporádicas e às vezes falsas sobre os 

indivíduos, bem como reforçando o aprisionamento ao manuseio das memórias exercido e 

imposto pelo narrador.   

 O personagem está subjugado pelos fatos ocorridos no passado, o resgate das 

memórias funciona como gritos ruidosos no silêncio, uma retomada, um prolongamento da 

sentença destinada às vozes que historicamente estiveram numa posição de margem; por isso 

o leitor pode compreender que tais ruídos deixam marcas textuais, as quais podem ser 

evidenciadas na fragmentação da obra e nas falidas e fragmentadas relações familiares.  Sobre 

esse aspecto, em Sob o peso das sombras, a doença e o ódio de Justino confinam-no ao 

fechamento nos arquivos da memória, a partir do qual parece possível o interminável tecer e 

costurar dos fatos. Há sempre algo a ser dito, lembrado, resgatado, reconsiderado. Com isso, o 

personagem-narrador não completa o mosaico das experiências pessoais nem dá por 

encerrado o ato de escrita, mas as memórias das quais é portador ou nas quais está 

representado, acrescentam (ao quebra-cabeça narrativo) novos dados aos renováveis e 

atualizáveis quadros rememorativos.  

 Quanto a esse aspecto, dona Senhora e Cassiano, de Cartilha do silêncio, são 

importantes para o leitor pesar o quanto o ser humano e as imagens feitas acerca deste são 

imprecisas, falhas e fragmentadas. Quer seja submissa ao marido, quer seja refém de uma 

paixão avassaladora pelo esposo, quer seja uma figura subversiva aos olhos dos parentes do 

cônjuge, as imagens feitas sobre dona Senhora pelas vozes narrativas indiretas10 da obra 

representam o quanto são inadequados os rótulos colocados nos personagens. Da mesma 

forma Cassiano. Fracassado para uns, louco para outros, vítima na visão dele próprio, nenhum 

rótulo lhe serve, ou, paradoxalmente, todos lhe servem por um tempo limitado. Isso porque os 

personagens – enquanto configuração dos seres humanos – sempre têm visões, percepções 

                                                 
10  As vozes narrativas indiretas das obras correspondem às memórias dos personagens contadas por um narrador 
multisseletivo, ou seja, de um narrador que – na tipologia de Norman Friedman trabalhada por Lígia Chiappini 
M. Leite (1987) – expõe os focos de muitos personagens, apresentando sínteses sobre os mesmos ao longo da 
narrativa.  
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feitas, reconstruídas e apreendidas uns dos outros. Eis a justificativa de Cassiano, acusado por 

todos ao longo da narrativa: “Nem major Romeu, nem dona Senhora, nem Arcanja passaram 

pelo transe dessa provação, visto que não envelheceram, não tiveram essa fornada dos piores 

anos!” (CDS, 1997, p. 345).  

A narrativa multisseletiva de Cartilha do silêncio – com as cinco óticas dos 

personagens que ela representa e manipula – coloca em cena situações nas quais seria um 

equívoco uma definição simplista sobre os personagens. Obviamente, dona Senhora não se 

configura uma mulher com compulsão sexual nem o marido Romeu um repressor das 

vontades da esposa. Apenas os dois têm ritmos e desejos diferentes. Ao observar não apenas 

uma parte da história, mas toda a história, ou melhor, não apenas uma memória mas as várias 

memórias com as quais a narrativa de Cartilha é costurada  e  sintetizada pela ótica 

multisseletiva,  o leitor pode perceber uma situação diversa da apresentada inicialmente. Dona 

Senhora e o marido Romeu desentendem-se inicialmente quando aquela deseja romper com a 

quarentena imposta pelo parto. No episódio, este a agride verbalmente pelo desejo fora de 

hora.  

Ao se analisar o movimento do narrador e os vários episódios que se sucedem, nota-se 

um jogo entre o casal. A mulher ressentida pelo tratamento indiferente que recebeu do marido 

quando estava de resguardo e pelo esposo que procurou, provavelmente nessa época, uma 

amante chamada Maria Lapo-Lapo. O homem preso às convenções sociais da época, as quais 

associavam o afeto à fraqueza e exigiam que ele fosse bruto para ser respeitado. Os dois casos 

aprisionam os indivíduos; a mulher, bem mais que o homem, reitera-se; mas ambos estão 

sujeitos a uma espécie de papéis pré-estabelecidos a homens e mulheres pela sociedade, 

marcados por um jogo de disputa e convenções sociais, ironizadas por Dantas, num episódio 

protagonizado pelo casal Barroso: 

 

 

Dona Senhora trancou-se, correu com força o ferrolho barulhento. Precisava lhe 
mostrar que não se brinca com mulher séria. E ficou a aguardar o faltoso ali, metida 
na cama, vagando... moída, arrasada dos nervos. Que o relaxado quebrasse as ventas 
na porta fechada... Ele tinha de chamá-la, cuidadoso, e também necessitado. Queria 
muito o humilhar e se fazer de rogada. Romeu jantou e deitou-se, passaram-se cerca 
de duas horas – e nada [...] Dona Senhora leu certo. Pela energia do rangido 
escutado, dera fé da impaciência de Romeu, jejuno há mais de semana. Ele se 
levantava assanhado, linheiro de apetite, e ganhava o corredor já de braços 
espichados pra esmurrar a porta apenas encostada. Num estrupício desgraçado, as 
mãos foram arrepanhando o lençol, e o enfurecido se jogou em cima dela, que 
perdeu o controle e começou a chorar, sofredorazinha, a golfadas do coração, com 
muito dó de si mesma, se concedendo atenção; mais desejosa do que dolorida [...] O 
resto não precisa se contar. Basta dizer que os dois se aguardavam há dez dias! 
Careciam de muita distração. Como a infelicidade anda encostada no consolo! A 
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graça renteando a danação! Ah, bem que vale a pena uma brigazinha, com vistas a se 
reconciliar no melhor reatamento (CDS, 1997, p. 75, 76, 77).  

 

 

 A citação demonstra que dona Senhora não é nenhuma ninfomaníaca como a memória 

social presente em Cartilha parece rotulá-la e procura difamar a sua paixão avassaladora pelo 

marido Romeu. Um olhar mais atento revela que os dois, muitas vezes, comungam de um 

imenso apetite sexual. Apenas o major Romeu sente-se mais preso às regras sociais do que a 

esposa. O próprio nome do esposo (Romeu) sugere um amante apaixonado, mas contido pela 

força de uma educação moralista, confirmada na alcunha major que o torna inflexível. Dentro 

da normalidade das relações sociais, as brigas e as ofensas entre marido e mulher deixam 

mágoas, mas acabam resolvidas na cama e revigoram o relacionamento entre os dois. Se um 

sente mais desejo que o outro, decerto também seja porque o sexo é uma compensação para a 

vida estreita de dona Senhora, como o narrador revela ao leitor: “À parte isso, é uma infeliz. 

Vocês não sabem o que é uma vida sem diálogo. Em semanas como essa socada dentro de 

casa, se atira às desilusões. Talvez por isso, por instintiva compensação, puxe tanto pela 

carne, pelo apelo profano” (CDS,  1997, p. 78).   

 Também Cassiano não é um louco porque não se reconhece nem é reconhecido nos 

valores de uma cultura patriarcal. Apenas teve educação e experiência de vida diferentes das 

do pai Romeu.  Se a parte da obra dedicada à dona Senhora é a maior, certamente é uma 

intenção do sujeito autoral. Decerto isso esteja posto de forma tão evidente com o intuito de 

possibilitar ao leitor pensar como os rótulos são inadequados e como são reducionistas as 

leituras que se limitam a considerar apenas uma parte da história, da memória. Se, da mesma 

forma, Cassiano é citado, apontado e estigmatizado em todas as cinco partes da narrativa 

pelos outros personagens e pelo narrador, à medida que ele se explica (nas páginas finais da 

obra), tal justificativa possibilita a desconstrução de uma visão unitária e definitiva feita sobre 

os personagens – enquanto configuração dos seres humanos.  

O recurso da narrativa denominado de onisciência seletiva múltipla serve para mostrar 

a fragilidade das visões reducionistas lançadas aos seres humanos configurados na ficção 

literária. Também reforça a ideia de fragmentação da obra e dos personagens. Do mesmo 

modo, aponta para outras características das teorizações literárias: a incompletude do ser 

humano e a fragilidade da memória. Sobre esse aspecto, “a noção a respeito de um ser, 

elaborada por outro ser, é, sempre incompleta, em relação à percepção física inicial. E o 

conhecimento dos seres é fragmentado” (CANDIDO, 2000a, p. 56) e, portanto, falho. A 

noção elaborada pelo personagem sobre ele próprio também é falha, por isso, muitas vezes, 
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ele recorre à opinião dos outros, às memórias que não são dele, para poder refletir sobre os 

diversos papéis que representa na cena social e sobre as diferentes imagens construídas a seu 

respeito.      

Se as obras de Dantas colocam o leitor diante de visões incompletas acerca dos 

indivíduos para que estes reflitam sobre a própria incompletude humana; decerto também 

coloque em cena várias versões para o mesmo fato com o intuito de testar as habilidades do 

leitor, ao vender várias versões para o mesmo acontecimento. A produção de Francisco 

Dantas coloca em cena as exigências que a grande literatura ou um texto literário de qualidade 

faz ao leitor, ao jogar com este e ao dar pistas (falsas e verdadeiras) de um discurso, 

fragmentos de memórias para o leitor decifrar os enigmas de uma narrativa exigente. Da 

mesma forma, coloca o leitor diante de visões incompletas sobre os personagens.  

Num texto ficcional regido por um personagem-narrador, como é Coivara da 

memória, também existem incompletas sobre quem conta os relatos. Embora tenha sido 

encontrado na cena do crime, não se sabe se o serventuário do cartório e narrador da trama 

realmente matou o tio e coronel Tucão.  Ao leitor somente são reveladas pequenas cenas de 

desavenças e desejos de vingança. Tudo isso reforça a sensação da fragilidade das imagens 

construídas no contato social. A saber, essa impressão acentua-se quando alguém observa os 

indivíduos (cf. CANDIDO, 2000a), porque a imagem elaborada sobre os seres não permite 

“uma noção conjunta e coerente deste ser; mas essa noção oscilante, aproximativa, 

descontínua. Os seres são, por sua natureza, misteriosos, inesperados” (CANDIDO, 2000a, p. 

56).   

Quem poderia supor que o escrivão e autor das memórias de Coivara seria 

surpreendido no quarto e acusado de um crime por estrangulamento? Quem poderia dizer que 

em Cartilha Cassiano venderia o sobrado e abriria mão da fazenda Varginha para o filho 

Remígio? Quem poderia dizer que, em Sob o peso das sombras, Justino –  na cômoda posição 

de vítima das relações de poder e de um sistema social injusto – se uniria ao seu algoz Jileu 

Bicalho, numa armação forjada contra um colega de trabalho? Ora, esses três acontecimentos 

apenas demonstram como o ser humano é imprevisível; o quanto alguém sabe pouco sobre os 

outros e sobre si mesmo.  A tomada de consciência de que não se conhece ninguém nem o 

próprio sujeito conhece a si próprio para dizer se é ou não capaz de praticar uma ação ilícita é 

algo muito atual, porque requer um leitor mais atento e uma leitura não julgativa por parte 

deste. Decerto, a não revelação da culpa ou da inocência do escrivão-narrador no crime em 

Coivara, seja mais um artifício autoral, uma deixa para esse tipo de reflexão.  
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 Conforme o sugerido, não se conhecer também é parte da ausência de totalidade e uma 

evidência do quanto os personagens são fragmentados. Por conseguinte, como esses 

fragmentos não são parte de um todo, não é possível se estabelecer uma relação metonímica 

entre as partes, os personagens e as experiências destes. Tal tomada de consciência representa 

o reconhecimento por parte dessas vozes de que a sociedade nunca viveu um tempo bom; 

também configura a desmistificação de que a humanidade caminhe para algo melhor ou pior.  

Nem a própria pessoa sabe o que é capaz de fazer diante de uma situação de perigo ou, 

simplesmente, dos desafios da vida. Isso porque cada indivíduo traz consigo sentimentos 

antagônicos, como se fossem fragmentos de instintos, emoções e pensamentos, por vezes, 

imperceptíveis no convívio social. Para corroborar essa discussão, Leopolda vai embora 

quando Justino assina a apólice de seguros favorecendo-a. Quem poderia dizer se Leopolda 

enfiou-se na casa de Justino para tirar vantagem? A narrativa não esclarece. O narrador 

apenas dá pistas, faz insinuações irônicas à boa fé da cunhada como se –  ao recordar do 

episódio  em que uniu forças ao seu algoz para caluniar e tirar vantagens –  estivesse se 

projetando no outro. No entanto, o leitor não tem certeza disso ou daquilo. Sabe apenas que 

cada indivíduo configurado ou não na ficção é um mistério e uma surpresa para si mesmo e 

para os outros. Eis as dúvidas de Justino sobre a cunhada:  

 

 

Se Leopolda partiu em nome de princípios morais; se foi porque me tornei 
insuportável, ou porque nada mais tem a me tirar; ou se quis fazer de rogada, ou 
mesmo armar um escândalo pra ir como vítima, ou coberta de razões como chegou a 
esta casa – pra mim chega, eu me dizia, é tudo a mesma coisa. Por que lhe exigir 
irrestrita lealdade, uma companheira tarjada de heroísmo? Por outro lado, não posso 
deixar de me indagar: como uma mudança tão repentina, um desmoronamento, uma 
violação brusca e substancial, pode se desatar com essa velocidade irrefreável, direi 
mesmo, de forma tão leviana? (SPS, 2004, p. 362-363).  

 

  

Tal passagem na qual o narrador Justino suspeita do comportamento de Leopolda 

mostra que “o romance ao abordar as personagens de modo fragmentário, nada mais faz do 

que retomar, no plano da técnica de caracterização, à maneira fragmentária, insatisfatória, 

incompleta, com que elaboramos o conhecimento dos nossos semelhantes” (CANDIDO, 

2000a, p. 58).  Da mesma maneira, quando a narrativa de memórias retoma, no pano da 

técnica, a fragmentação da narrativa para encenar o processo fragmentado da rememoração, 

decerto esteja apontando para a tomada de consciência dos sujeitos-narradores de que ao leitor 

não cabe julgar o certo e o errado, mas colocar-se numa posição de aceitação de que os seres 
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são um amontoado de emoções, muitos e múltiplos. Ainda mais porque a narrativa de 

memórias vale-se de muitas rememorações e, por isso, acaba sendo mais ludibriadora que as 

demais narrativas.  

O personagem-narrador de Coivara traz, do baú das memórias, fragmentos que 

maculam a visão enobrecida do avô ao longo da obra: “Fico a imaginar os seus possíveis 

erros, meu avô! Os inocentes que condenou arrebentados por sua palavra, os réus que 

condenou sem querer!” (CDM, 1996, p. 393).  A maneira irônica como o escrivão fala sobre 

os réus que o avô condenou sem querer, mostra a forma enganadora como a narrativa é tecida. 

O avô personifica as muitas máscaras utilizadas pelo indivíduo: o avô carinhoso, o marido 

arrogante, o pai intolerante e o patrão impiedoso que, nas palavras do neto, assim agia para 

garantir o respeito de todos na época.  Ao assumir diversos pontos de vista na obra, o narrador 

de Coivara faz o leitor refletir sobre esse estado de coisas: as máscaras usadas e as visões 

formadas nas memórias individual e social. 

O movimento do narrador, ou melhor, a mudança do ponto de vista narrativo ou do 

tipo de narrador que conta a história, também torna possível um personagem-narrador assumir 

uma ótica onisciente e onipresente. Quando onipresente, o leitor percebe a memória 

individual em ação, na qual o sujeito-narrador é um indivíduo participando dos 

acontecimentos. Quando onisciente, a memória social manifesta-se através de um ponto de 

vista afastado e da narração de fatos não vivenciados pelo personagem-narrador, mas parte 

das vozes sociais que aparecem na narrativa.   

Com efeito, se a fragmentação da narrativa simula o resgate fragmentado da memória, 

o esforço dos escritores é levar para a ficção a complexidade, a dinâmica e a imprecisão 

inerentes ao mundo real e às pessoas que o habitam; da mesma forma, já existe uma tradição 

de narrativas fragmentadas, na qual a não existência de uma perspectiva central e fixa no 

romance cria a própria fragmentação da narrativa. Mas, se a perspectiva ocasiona a 

fragmentação, o tipo de ponto de vista do narrador a fazê-lo seria, certamente, aquele 

correlativo a uma ótica narrativa em movimento, ou melhor, a um ponto de vista em constante 

mudança. Tal artifício narrativo a serviço da ficção demonstra que “não existe um Eu fixo 

face a um Eu narrado em transformação; o próprio Eu narrador em transformação se 

transforma constantemente” (ROSENFELD, 2005, p. 93), mostrando a relatividade da vida e 

das pessoas. Trazendo também para a cena narrativa um ponto-chave discutido neste trabalho: 

o aspecto testemunhal das memórias não é apenas individual, pois se testemunha também com 

o testemunho de outros, com as vozes da memória social, da qual os personagens fazem parte 

e com a qual contribui com as suas experiências.   
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 Na produção de Dantas, tais questões ficam evidentes. Algumas passagens nesses 

textos servem para o leitor pensar até que ponto seus valores são realmente seus ou são frutos 

de construções sociais, como se cada personagem fosse um quadro a ser pintado e repintado, 

numa narrativa cuja materialidade textual possibilita a organização e a reorganização pelo 

leitor do quebra-cabeça em que se constitui a própria narrativa. Basta um olhar atento para ter 

dúvidas sobre o ponto de vista pelo qual a história é contada. Sobre esse aspecto, na primeira 

parte de Cartilha do silêncio, destinada a dona Senhora, há uma passagem em que, de 

imediato, o leitor se questiona sobre de quem seria a memória apropriada pela ótica 

multisseletiva: 

 

 

Como encontrará essas coisinhas que alegram de engano a vida, ao voltar no mês 
vindouro? Será o tal Mané Piaba, ainda moleque bem moderno, mal chegado da 
Varginha, ficando aqui socado no quartinho fresco do fundo, sem ter ninguém para 
reparar se vai dar conta do recado? Ou trocará o trabalho pelo sono? Hum... Esse 
sararazinho tinturado a alvaiade e roxo-e-terra, fugindo da gente, não deve ser boa 
bisca. São todos iguais, ainda mais chegando da raça do Piabão velho.  Principiam 
humildezinhos, prestativos... depois acostumam, tocam a tomar confiança, embocam 
casa adentro sem pedir licença, não conhecem mais o seu lugar. Remancham no 
serviço, trastejam, embromam, alevantam a espinha e acabam relaxados (CDS, p. 
17-18). 

 

 

Embora essa passagem se refira a dona Senhora, há dúvidas se realmente são suas as 

memórias absorvidas pelo narrador e apresentadas num ponto de vista tão fragmentado. As 

expressões “encontrará, moleque bem moderno” e “socado no quartinho fresco do fundo” não 

parecem parte do vocabulário de dona Senhora. O verbo “encontrar” está na terceira pessoa, 

demonstrando que alguém fala por ou sobre ela.  As expressões “moleque moderno” e 

“quartinho fresco do fundo” são detalhes que não se encaixam numa fala de dona Senhora, 

pois esta não vê atrativos nas pessoas nem na casa do marido Romeu.  Há também a 

possibilidade da ótica de Mané Piaba, pois este, a princípio se vislumbra com a vida na casa 

dos Barroso em Aracaju. Tal perspectiva está atravessada das vozes de outras pessoas da casa, 

marcadas nas palavras “sararazinho tinturado” e “fugindo da gente”. Ou ainda, o receptor do 

texto pode pensar na presença de um narrador que, obviamente, conhece todas as vozes e, 

consequentemente, as memórias presentes na narrativa e, em decorrência disso, tanto joga 

com as muitas memórias apropriadas por ele próprio, quanto brinca com a imaginação do 

receptor do texto literário.     
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O leitor fica, de qualquer forma, com a impressão de que existem muitas vozes em 

uma única voz, muitas perspectivas em uma única ótica narrativa, bem como não tem certeza 

de quem seria a voz individual, atravessada pelas vozes sociais. Seria de dona Senhora ou de 

Mané Piaba? Sim, de Mané Piaba, porque a presença das memórias deste personagem na 

narrativa é extremamente significativa. O funcionário da casa é uma espécie de testemunha do 

ciclo da família Barroso, quer seja do auge familiar na figura de Romeu, quer seja no declínio 

com Cassiano, quer seja ainda no tímido suspiro da família com Remígio. Consequentemente, 

do ponto de vista cultural, Mané Piaba funciona,  em Cartilha do silêncio, como uma espécie 

de porta-voz das memórias dos agregados da casa e da fazenda, ou ainda, como a 

personificação das memórias sociais, atravessando as memórias individuais e sendo 

atravessadas por estas.  

Do ponto de vista estético, a memória de Mané Piaba agregada às demais perspectivas, 

inclusive a de Cassiano – que algumas vezes parece atravessar as outras vozes narrativas – 

têm uma relevância ímpar no texto ficcional. A narrativa multisseletiva apresenta e simula a 

simultaneidade da vida individual e social, na qual os espaços privados e públicos se cruzam e 

interagem. Sobre esse aspecto, “a técnica simultânea joga com grandes espaços individuais e 

coletivos. Elimina, quase sempre, o centro pessoal ou a enfocação coerente e sucessiva de 

uma personagem central” (ROSENFELD, 2005, p. 95).   

Não há um ponto central nem fixo nas narrativas pelo qual as histórias são contadas. 

Cartilha do silêncio é apenas mais uma obra na qual o leitor se depara com várias óticas que 

se misturam e apresentam versões diferentes para um mesmo fato, visões diferentes sobre o 

mesmo personagem. A ótica narrativa conta a história de desencontros da família Barroso 

sobre várias perspectivas. As memórias de dona Senhora são contadas por ela própria, por 

Arcanja e por Mané Piaba. As lembranças de Arcanja são narradas por ela mesma, por 

Cassiano e por Mané Piaba. Os infortúnios de Cassiano Barroso são rememoradas por ele 

próprio, por Arcanja e por Mané Piaba. As peripécias de Remígio são narradas por ele 

próprio, pela mãe Arcanja, pelo pai Cassiano e por Mané Piaba.  A história de submissão e 

rancor de Mané Piaba é contada por ele próprio e aparece entremeada nas outras vozes 

narrativas. Finalmente, a vida de Romeu Barroso – o patriarca Barroso que não aparece para 

dar o próprio testemunho de um mundo arcaico desmoronando – é apresentada ao leitor por 

intermédio das memórias alheias, como fruto do testemunho de terceiros, como familiares e 

empregados da casa. Embora não esteja lá, Romeu Barroso aparece como ruínas ou marcas do 

sistema patriarcal presente nas vozes alheias.  

Please purchase 'e-PDF Converter and Creator' on http://www.e-pdfconverter.com to remove this message.

http://www.e-pdfconverter.com


 83

Há ainda a voz de um narrador impessoal que, paradoxalmente, silencia a fala desses 

personagens e ao mesmo tempo dá voz a todos eles, trazendo à tona memórias narradas sobre 

vários pontos de vista, avaliados e sintetizados por uma ótica multisseletiva. Por isso o leitor 

pode entender o processo no qual os personagens aparecem ao mesmo tempo utilizando várias 

máscaras. Mané Piaba seria, segundo ele próprio, um injustiçado pela família Barroso ou seria 

um coitado intrometido, como na visão de Cassiano? Da mesma forma, Cassiano seria um 

fracassado louco segundo a visão de Mané Piaba, uma criatura não adaptada à sociedade 

como sugere Arcanja ou, ainda, uma vítima de tio Belisário e dos piores anos da família 

Barroso, conforme a visão do próprio Cassiano? Nem louco nem vítima, haja vista todos 

contarem uma versão da história segundo lhes convém.  

O narrador de Coivara da memória é atravessado pelas vozes familiares, pelas 

histórias dos velhos, como diria Ecléa Bosi (2007). Ele se dissolve no rodopiar das memórias 

da família e dos funcionários da casa, incorporando-as e relatando-as sem tê-las vivenciado. O 

personagem-narrador de Sob o peso das sombras também é atravessado pelos arquivos da 

Faculdade de Mitologia.  

Se em Cartilha do silêncio, a narrativa denominada onisciência seletiva múltipla 

evidencia a relatividade das coisas, se em Coivara da memória, o narrador anônimo incorpora 

as vozes populares e encontra-se dissolvido nelas, se em Sob o peso das sombras  –  na mente 

do atormentado narrador Justino os espaços da casa, da academia e do povoado Alvide se 

misturam – é porque tais textos literários contemporâneos intensificam algumas 

características já encontradas na literatura modernista. Ao fazê-lo, cada vez mais, “espaço e 

tempo, formas relativas da nossa consciência, mas sempre manipuladas como se fossem 

absolutas, são denunciadas como relativas e subjetivas” (ROSENFELD, 2005, p. 80), 

possíveis de serem revisitadas e, portanto, ressignificadas.  

 Quando o personagem-narrador viaja no rodopiar do mundo representado e, por 

conseguinte, na instabilidade deste, nenhum sentido de identidade, mesmo almejado e 

procurado preenche o vazio entre o sujeito e o mundo. O indivíduo vai ao passado atrás de 

velhos mundos. Ao perceber-se diante deles, depara-se com o fato de que “o processo social é 

a produção de formas radicalmente diferentes, a criação contínua de novos tipos, [...] um pôr-

se a si mesmo e uma gênese ontológica de mundos sempre renovados” (HABERMAS, 2002, 

p. 458). De modo que os velhos mundos se encontram na intersecção do presente com o 

passado. Fragmentos de realidades que constituem a memória individual face ao redemoinho 

das vozes sociais, conforme assinala o narrador de Coivara, sentado na escrivaninha: “Por um 

momento, viaja daqui o cheiro da dureza inalterável, e toda a realidade circundante se 
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fragmenta e se decompõe arrebatada pelo resvalar silente deste cavalo de sonho” (CDM, p. 

74- 75).  

A fragmentação da realidade circundante, com suas muitas memórias, deixa o 

indivíduo imerso no redemoinho de memórias individuais e sociais, bem como no caldeirão 

dessas vozes dissonantes, nas quais o sujeito se percebe cada vez mais múltiplo, difuso, 

fragmentado. Com isso, reitera-se a aceitação de um cenário cultural no qual não se distingue 

as coisas com nitidez e, por isso, “somos incapazes de percebê-las na sua inteireza” 

(FISCHER, 2002, p. 107) e de desvendar com exatidão as páginas do arquivo rememorativo.   

 

2. 2 Arquivos e outros fragmentos 

 

Cassiano se recolheu amiúde, aos 
almanaques e anedotários, a fragmentos 
filosóficos e até a versículos da Bíblia, 
atrás de algum socorro pra tomar consolo, 
sem saber mais com quem se pegar para 
entender o filho. 

(Francisco J. C. Dantas, 1997, p. 337) 
 

 
A ideia de arquivo é cara à produção de Francisco J. C. Dantas. Embora esteja mais 

perceptível em Coivara da memória – pois o cartório, onde o protagonista está preso, remete a 

um local de armazenar informações –, o leitor pode inferir a própria ideia de arquivo nos 

demais textos literários de Dantas. O quarto onde dona Senhora e Arcanja estão envoltas no 

passado – em Cartilha do silêncio – também funciona como arquivo, haja vista ser o local 

onde as personagens vasculham as páginas do passado, como se estas fossem peças 

armazenadas no guarda-roupa ou num cômodo. O computador com o qual Justino escreve a 

crônica da Faculdade de Mitologia – em Sob o peso das sombras – também contém arquivos 

e, da mesma forma, memórias.  

Ao estabelecer uma relação entre arquivo e memória, Jacques Derrida (2001, p. 08) 

afirma que “não há arquivo sem o espaço instituído de um lugar de impressão. Externo, 

diretamente no suporte, atual ou virtual”. Quer seja um cartório, quer seja um velho quarto, 

quer seja um computador, quer seja um espaço imaginário, o arquivo precisa de um lugar para 

o personagem armazenar as informações e deixá-las acessíveis. Também precisa da categoria 

temporal para juntar-se ao lugar de impressão, pois é situado no tempo presente que o 

indivíduo se reporta ao passado, abrindo e fechando a memória, como se esta fosse gavetas 

possibilitando o contato entre presente e passado.   
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O arquivo ao mesmo tempo reforça a ideia de fragmentação, pois nele as informações 

são tomadas ao acaso pelo sujeito da memória. Embora o arquivo seja um lugar de aparente 

organização, o indivíduo acessa essas informações aos retalhos, por partes, aos fragmentos de 

histórias não lineares, descontínuas. Tal descontinuidade é, paradoxalmente, uma 

continuidade na descontinuidade, ou melhor, uma continuidade descontínua, como se, ao 

agrupar os retalhos do passado, os sujeitos-narradores simulassem a oscilação da vida. Dentro 

dessa representação, tal movimento “tem de processar-se no próprio contexto narrativo em 

cuja estrutura os níveis temporais passam a confundir-se sem demarcação nítida entre 

passado, presente e futuro” (ROSENFELD, 2005, p. 83). Assim, o sujeito da memória está 

imerso no tempo subjetivo, comungando as oscilações da memória, tanto para deixar no leitor 

a impressão e a sensação de que “a vida é feita de horas separadas, em uma concepção 

fragmentada, em que o vazio não é figurado, mas, pelo contrário, permanece vazio” 

(BLANCHOT, 2005, p. 29); quanto para deixar a sensação de não preenchimento no sujeito 

da memória e no próprio leitor.   

Nas três obras em estudo, arquivo e tempo se tocam, assim como tempo e história, 

tempo e espaço, tempo e memória, pois é preciso haver um afastamento temporal para se ter a 

construção de um arquivo e, consequentemente, de histórias, de memórias. O arquivo serve 

para conservar histórias, memorizá-las, deixá-las lá, acessíveis; para mostrar como a vida e as 

experiências se encontram ali, aos retalhos, aos destroços, aos fragmentos; e, ainda, para 

estabelecer uma relação espaço-temporal. O recurso do tempo e dos espaços configurados nos  

textos literários da autoria de Dantas funcionam como tempos e espaços pessoais, cotidianos e 

coletivos armazenados e disponíveis, lembrando ao leitor os destroços do passado, das 

experiências acumuladas ao longo de um processo humano. Por isso, o cartório também 

remete à fragmentação, à materialização dos destroços do passado.  

O paradoxo está estabelecido, pois, se por um lado, o arquivo está ali como um traço 

da memória, do tempo, dos sujeitos que habitaram os espaços do passado e ainda se fazem 

presentes no impreciso e sempre renovável quadro da memória; por outro lado; o arquivo não 

é apenas um lugar de armazenamento nem um resultado de um ato aleatório. O arquivo é 

principalmente o resultado da deliberação, da organização e da manipulação de alguém.  

Agora, no momento da recordação, essas informações podem ou não ser tomadas ao acaso ou, 

ainda, aparecerem aleatoriamente na cena rememorativa. Sobre esse aspecto, o personagem-

narrador de Coivara da memória e Sob o peso das sombras, ora parecem ser os organizadores 

diretos dos arquivos porque estão escrevendo suas experiências, ora parecem tomar as 

informações do arquivo ao acaso porque as memórias nele contidas são fragmentadas, 
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aparentemente sem organização nem linearidade. Em Cartilha do silêncio o arquivo é, 

portanto, fruto direto da deliberação de alguém, pois o narrador multisseletivo acaba 

manipulando as memórias dos personagens, selecionando o momento em que irá apresentá-

las, fragmentando ainda mais a narrativa.  

De qualquer forma, quando tempo e arquivo de experiências metaforicamente se 

tocam na narrativa, simbolizam que “aquilo que faz avançar o romance é o tempo cotidiano, 

coletivo ou pessoal ou mais precisamente o desejo de dar a palavra ao tempo” (BLANCHOT, 

2005, p.11).  Ao dar palavra ao tempo, “pela volta da sensação passada, a narrativa se põe em 

movimento” (BLANCHOT, 2005, p. 27) descontínuo, pois o presente e o passado são postos 

lado a lado para o leitor compará-los e perceber a ressignificação desse passado e dos sujeitos 

que habitam esses espaços. Também simula a mudança da vida, dos objetivos, da forma de 

pensar; com isso, mostra o fato de cada sujeito ser múltiplo, muitos, ao longo da vida, e 

reitera o aspecto fragmentado do ser humano na configuração literária.  

A multiplicidade da personalidade humana aparece nos personagens construídos por 

Dantas. Luciana de Coivara é uma dessas personagens mais enigmáticas da narrativa. O 

narrador dá voz ao tempo; com isso, Luciana aparece e reaparece aos pedaços; assim, recai 

sobre ela uma significativa carga de indefinição, fragmentando ainda mais a visão construída 

pelo outro sobre esta personagem. A imagem que o leitor tem de Luciana parece ser emitida 

apenas pelo personagem-narrador: escrivão, tabelião, autor das memórias e ex-namorado da 

jovem. Ao descrevê-la, não se vale de outras vozes, apresentando um ponto de vista 

unilateral, parcial e, portanto, comprometido com a condição afetiva e muitas vezes ressentida 

de suas memórias muito mais individuais que as outras. Luciana é a menina-moça por quem o 

escrivão do cartório se apaixona quando adolescente, a mulher adulta chegando provocativa 

ao cartório, a amante voraz na cama desse serventuário do cartório. 

 O reencontro entre Luciana e o escrivão quando adultos ocorre no cartório; os dois 

ficam a sós num reservado em meio aos arquivos. Tais registros do passado tanto revelam um 

grau de parentesco quanto mostram que o passado acessível no arquivo está entre eles para 

interferir no relacionamento dos dois. O reencontro dos primos em meio a diversos tipos de 

documentos, a exemplo de títulos eleitorais, demonstra a existência de um passado entre o 

casal, no qual o pai do escrivão-narrador foi assassinado pelo tio da jovem (coronel Tucão) 

por ter se recusado a emitir títulos a eleitores-fantasmas. A presença de Luciana no cartório é 

uma promessa de que a história desse passado se repetirá no futuro.  Sobre esse aspecto,  
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A palavra e a noção de arquivo parecem numa primeira abordagem, apontar para o 
passado, remeter para aos índices da memória consignada, lembrar a fidelidade da 
tradição [...] também para indicar uma outra problemática. Ao mesmo tempo, mais 
que uma coisa do passado, antes dela, o arquivo deveria pôr em questão a chegada 
do futuro (DERRIDA, 2001, p. 48).   

 

 

O parentesco de Luciana e do escrivão apontam para um passado de traumas, para um 

futuro inviabilizado pela pressão do ontem, das memórias de ódio entre sobrinho e tio 

assassino. O futuro continuará desabitado, pois o desejo de vingança e as não novas 

circunstâncias que se apresentam, na forma de relacionamento fora dos objetivos da família, 

fazem o círculo presente-passado do serventuário do cartório reaparecer. Os arquivos estão ali 

acessíveis para mostrar a tragédia dos pais se repetir.  A mãe se casou contra a vontade do avô  

do escrivão-narrador; morreu após as complicações de um parto; o pai foi assassinado pelo tio 

do autor das memórias. A simples presença de Luciana no espaço de uma sala, onde o 

passado está mais acessível em forma de testemunhos e documentos, deixa claro que o futuro 

permanecerá vazio, pois as motivações do personagem-narrador continuarão a ser as mesmas 

do passado. Nas condições da narrativa de Francisco J. C. Dantas, a situação se inverte. Para 

Jacques Derrida, 

 

 

a questão do arquivo não é, repetimos, uma questão do passado. [...] Trata-se do 
futuro, a própria questão do futuro, a questão da resposta, de uma promessa e de 
uma responsabilidade para o amanhã. O arquivo, se queremos saber o que isto teria 
querido dizer, não só o sabemos num tempo por vir, daqui a pouco ou talvez nunca 
(DERRIDA, 2001, p. 50).     

  

 

 A reposta do escrivão no presente ao futuro é um retorno ao passado, pois o escrivão 

esquece apenas temporariamente o desejo de vingança. Como o indivíduo precisa de uma 

justificativa plausível para ir de encontro a própria consciência, ele transfere para o outro a 

responsabilidade de suas decisões equivocadas. Dentro dessa perspectiva, a partir do 

momento em que os primos se reencontram, o serventuário do cartório tenta convencer o 

leitor de que Luciana é a responsável pela sua prisão. Tal tentativa atribui um caráter 

persuasivo ao arquivo, pois este é manipulado segundo os interesses de quem o organiza. A 

cena na qual o escrivão a ofende num baile, revelando intimidade com a prima e o intuito de 

vingar a morte do pai, é um dos momentos em que o personagem-narrador da memória 

transfere a responsabilidade pela sucessão de equívocos que ele próprio vem a cometer, 
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segundo ocorre no episódio em que o serventuário do cartório, bêbado, revela o seu 

relacionamento secreto com a prima:  

 

     

Açodado pelo álcool, que me fazia ferver o ódio e o ciúme, eu não estava para ouvir 
ninguém! Quanto mais os rapazes insistiam a me conter, rogativos, mais eu me 
enchia de razão e fazia finca-pé, naturalmente contando fanfarras de valentão.  Gritei 
impropérios contra Tucão e sua gente, deixando assim vir a público o velho rancor 
arrastar pela mão da sobrinha, com que me deliciava. Malucado na bebedeira 
desgramada, cheguei a falar de um plano de vingança que vinha urdindo contra o 
matador do meu pai, que já não podia viver mais perseguido pelos olhos deste que 
me apareciam nos pesadelos noturnos, se soltando da cara e caminhando no ar. É 
certo que os pesadelos ainda continuavam, mas o plano desta vingança só existia 
então no miolo mole da cachaça e no desejo oculto por Luciana. E o mais 
gravíssimo mesmo, é que revelei – até hoje ainda a minha mão treme ao referi-lo! – 
que há muito tempo desfrutava de sua sobrinha, praticando assim a impostura 
imperdoável que ainda continuo a expiar... (CDM, 1996, p. 372).   

 

 

O ciúme pela prima e ex-namorada, associado ao ódio pelo tio e coronel Tucão, fazem 

o narrador das memórias insinuar que o desejo de vingar a morte do pai poderia ter 

desaparecido para sempre se a sobrinha do assassino ainda estivesse ao seu lado, para  

acalmar os ânimos e destituir o namorado do desejo de vingança. Embora as atrapalhadas do 

escrivão-tabelião pareçam tê-lo jogado na prisão domiciliar, fruto de uma conspiração, em 

que os sobrinhos do coronel Tucão aproveitam-se da situação para matá-lo e incriminar o 

escrivão, outras vozes, outras memórias, outros fragmentos colocam dúvidas no propósito do 

serventuário do cartório em livrar-se da culpa.  Na cena do suposto crime,  

  

 

O velho dorme como um santo, o parceiro me confirma. E mantendo a porta 
entreaberta, me encaminho para a cama de ferro, de cabeceira enorme. [...]  É certo 
que estou quase nas trevas me encaminho para pelo medo, mas esta cor esverdeada 
de azeitona de carneiro podre, o fartum adocicado e nauseabundo, o festo de carniça 
[...] Se não ouço o diabo deste chaiado gasturento, eu diria que o odiento está morto, 
assim deste branco camisolão de inocente. [...] Prendo a respiração e cerro as pupilas 
com medo de recuar, os dois polegares se afundam no pescoço de lama podre e se 
imobilizam lá no fundo. Tenho a sensação estúpida de que as pelancas do gogó 
aderem às minhas mãos como farrapos de papel encharcados de urina gelada, e se 
liquefazem num catarro esverdeado que me vai repugnando mais e mais... é o 
Coronel que se desmancha na minha mão (CDM,  1996, p. .385). 

 

 

A morte do coronel Tucão é um emaranhado de imagens, fragmentos de uma memória 

comprometida pela vontade de querer esquecer o que de fato aconteceu. O velho parece 
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dormir, quando o escrivão ouve o chiado do moribundo e enfia os dois polegares no pescoço 

do ancião para estrangulá-lo. Mesmo assim, o serventuário do cartório não sabe se o coronel 

estava vivo ou morto. Inocente, culpado, vítima tola de uma armadilha preparada pelos 

herdeiros do coronel? Tudo é possível. O fato de o julgamento não ter ocorrido faz o leitor 

pensar também que não revelar o que realmente aconteceu é uma maneira de mostrar a 

imprevisibilidade do julgamento. Se o tabelião não matou o algoz do pai, mesmo assim estava 

lá para satisfazer e cumprir o desejo de vingança. Se o serventuário do cartório não chegou a 

vingar a morte do pai, entrou no quarto de Tucão para estrangulá-lo: “Prendo a respiração e 

cerro as pupilas com medo de recuar, os dois polegares se afundam no pescoço de lama podre 

e se imobilizam lá no fundo” (CDM, 1996, p. 385). Também tentou persuadir o leitor da 

responsabilidade de Luciana nas atitudes inconsequentes que tomou anteriormente ao crime. 

Portanto, não há inocentes nessa passagem. Há histórias de ódio, paixão e ressentimentos, 

como na vida cotidiana.  

  “A literatura é movida pela imaginação quando dotada da capacidade de comover, de 

conduzir o receptor a questionar emocionalmente as instituições sociais que o acompanham” 

(LIMA, 2006, p. 328), bem como os próprios fatos narrados. Coivara da memória, Cartilha 

do silêncio e Sob o peso das sombras apresentam episódios, construindo, desconstruindo e 

reconstruindo versões para o mesmo fato. Um leitor desatento pode cair logo na armadilha de 

aceitar a versão mais fácil de analisar. Dantas joga o tempo todo com o receptor de suas obras, 

como se quisesse testá-lo ou, ainda, como se dissesse que os textos ficcionais de sua autoria 

fazem parte da grande literatura e, por isso, exigem leitores preparados, ironizando os que 

aceitam uma única versão dos acontecimentos narrados.   

A narrativa memorialista apresenta um entrecruzamento de memórias, de arquivos, de 

testemunhos, pois “o ato de narrar assemelha-se portanto a um instigante quebra-cabeça, que, 

pouco a pouco, por meio do acréscimo de detalhes mínimos à experiência traumática, acaba 

por adquirir configuração nítida” (FRANCO, 2003, p. 362) de um passado atualizado pela 

força de subjetividades. Assim, o indivíduo não precisa apenas de própria memória para 

reconstruir o nosso passado, uma vez que a memória é falha e muitas vezes o trai. Mas, se da 

mesma forma, a memória social também é falha, decerto o que se tem são sempre 

aproximações dos fatos narrados e reconstituições possíveis do passado.     

Mesmo assim, também é necessário recorrer às memórias dos outros, numa tentativa 

sempre frustrada de compor o incompleto quadro da própria história. Isso porque em toda 

memória há uma não memória, uma vontade de lembrar acompanhada do medo de trazer à 

tona os fantasmas do passado. Ademais, muitas vezes quando o indivíduo lembra dos 
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acontecimentos, ele precisa das memórias de outras pessoas, porque “a memória com seus 

atos falhos, torneios de estilos, silêncios não existe sem a sua resistência” (SELIGMANN-

SILVA, 2003, p. 52) em forma de esquecimento. A memória é o que fica e o que escapa; é o 

que se lembra e o que se esquece.  É natural querer esquecer os acontecimentos que causam 

dor, recusar-se a olhar as ruínas humanas e sociais. Também é comum exagerar sobre o valor 

dos fatos ocorridos; por isso, um acontecimento que aparentemente não teve importância pode 

acabar sendo lembrado como algo grave. Esse tipo de peça pregada pela memória fica 

evidente, em Cartilha do silêncio, na memória de Arcanja a respeito do seu relacionamento 

com o primo Porfírio. 

Um jogo de sedução entre o casal? Um relacionamento cheio de tara? Uma falta de 

sensibilidade de Porfírio para saber que Arcanja ainda não estava pronta para uma experiência 

sexual completa, com coito, embora ela quisesse muito? Bom, é preciso reconstruir os passos 

do relacionamento entre Arcanja e o primo. Se o leitor não observar apenas um ponto na 

memória de Arcanja, mas analisar outras vozes presentes nas narrativas e, consequentemente, 

outras memórias, outros arquivos; se, com isso, observar não apenas um ponto na história mas 

toda a história narrada entre os primos, poderá concluir: ambos estavam participando de um 

jogo de sedução. Porfírio com o claro intuito de levá-la para cama; Arcanja pelo prazer da 

aventura, pelo desejo de quebrar as regras sociofamiliares e “pelo gostinho de fintar a severa 

vigilância de Elpídio, ela ia em frente, repetia as dosadas, arrepiadinha com o bafo quente lhe 

estocando o vão das coxas” (CDS, 1997, p. 175).   

Há na narrativa um pouco de tudo: um homem querendo se divertir sem se dar limites, 

uma moça também querendo se entreter, mas no fundo culpada por ter se levado ou se 

deixado levar por uma série de momentos prazerosos, que a cada instante lhe davam a ilusão 

de estar à frente do seu tempo. Mas é certo que os dois estavam querendo ter uma experiência 

mais íntima. No entanto, essa cena de Cartilha do silêncio, entre outras, é interessante para o 

leitor compreender que a memória prega peças.  Às vezes, o problema não está exatamente 

naquilo que o outro fez, mas na importância atribuída a este ou àquele fato, ou ainda, nas 

ilusões românticas que as eventualidades da vida e as próprias atitudes acabam por destruir, 

sem que a personagem consiga se dar conta de onde começa e termina a própria 

responsabilidade e participação nos episódios. É importante o leitor observar outros arquivos, 

outras memórias, pois “o conceito de arquivo abriga em si mesmo esta memória de nome 

arkhê. Mas também se conserva ao abrigo dessa memória que ele abriga: é o mesmo que dizer 

que a esquece” (DERRIDA, 2001, p. 12).       
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Quando a memória de alguém não é suficiente para expressar a significação real dos 

acontecimentos, este recorre às memórias de outros. Na literatura, a narrativa denominada 

onisciência seletiva múltipla – com as várias óticas pelas quais a história é contada, a ponto de 

existirem várias versões sobre o mesmo fato, várias histórias numa única narrativa – 

exemplifica essa nuance da rememoração. Além disso, a memória não é confiável, mas 

imprecisa.    

Nas condições das rememorações presentes em Cartilha do silêncio, mesmo 

incompletas e fragmentadas, uma memória contribui para com a outra; portanto, sempre 

acrescentam um dado novo e revelam aquilo que a sensibilidade não permite ao personagem 

envolvido nos fatos recordar. Isso ocorre porque lembrar é uma forma de resistir ao 

esquecimento. Paradoxalmente, o personagem precisa do esquecimento para lembrar e, por 

isso a memória apresenta apenas uma versão dos fatos. Versão essa que está sempre sujeita às 

novas memórias (cf. SELIGMANN-SILVA, 2003). É ouvindo a versão dos outros que a visão 

formada no contexto social é construída e atualizada sobre os fatos, sobre as pessoas e até 

sobre si mesmo, afinal “um acontecimento lembrado é sem limites, porque é apenas uma 

chave para tudo o que veio antes e depois” (BENJAMIN, 1996, p. 38), uma nova 

possibilidade de dispor das experiências de um passado desmoronado ou não.   

O leitor precisa, portanto, ouvir as outras versões sobre o que aconteceu entre Arcanja 

e o primo para compreender melhor.  O narrador multisseletivo de Cartilha comenta: 

  

 

Arcanja se vê meninotinha, atrás dos vasos de zinco no porão escurecido. Pára em 
cima de seu drama. Daí lhe nascera o nojo segregado pelos homens. Fora tomada 
por Porfírio durante o curso de uma brincadeira de esconde-esconde; o mesmo par 
quieto agarradinho para os outros meninos encontrarem. Ela e o demônio. Deitaram-
se; ele a espremeu contra o chão, afogando-a com o peso e os braços; no meio do 
quebrantamento costumeiro, provocado pela esfregação das partes pudibundas, foi 
picada de uma ardor; atônita, ela sentiu a espinhada lhe abrindo. Não era a primeira 
vez que, levada pelo foguinho da idade, ávida por conhecer e desvendar, ela se 
prestava, num apressado frenesi de receio e candura, àquela vadiação com o primo.  
Se esfregavam curiosos e excitados, passavam sustos e vexames; por um triz não se 
denunciavam. Balbuciavam o fruto proibido, sabiam que andavam errados (CDS, 
1997, p. 175).     

 

 

O nojo que Arcanja tem dos homens mostra que aquilo que ficou na memória dela 

foram os fragmentos do sentimento de culpa por ter agido de forma imprudente e impensada; 

por isso, chama o primo de demônio. A figura demoníaca é atraente e repulsiva, pois afasta a 

personagem pela iminência de perigo, mas a seduz pelo desafio de subverter as regras sociais. 
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O demônio é uma ilusão alimentada pelos personagens para justificar a maldade que 

escondem. Quem seria o mal, o errado, apenas o primo Porfírio ou a também boa moça que 

transgrediu as normas de uma cidade provinciana? Arcanja sai de casa posteriormente. 

Quando o primo vai procurá-la para tentar uma aventura, Arcanja ressente-se. A sombra de 

Porfírio na vida da prima representa a memória de uma autopunição, pois, no fundo, Arcanja 

não consegue admitir ter sido imprudente e, com isso, praticado uma agressão contra si 

própria. Além disso, o medo de ser descoberta pelo pai, expulsa de casa e exposta ao ridículo 

na sociedade faz Arcanja fechar-se para os relacionamentos movidos à paixão e para a 

sedução que o desejo avassalador e demoníaco representou em sua vida. Isso porque Arcanja 

temia que o pai a descobrisse e “que ele pudesse adivinhar a sua desgraça escondida”, pois 

“Caso o venerável suspeitasse, decerto que ia inquiri-la à força de pancadas. Pressentia-lhe, 

nas linhas da transigente conduta, que era ele destelhar o seu segredo, e corrê-la de casa porta 

a fora, sem jamais um dia recebê-la, conceder o seu perdão (CDS, 1997, p. 162).  

O pavor, a culpa e a incerteza da nova condição reforçam a imagem demoníaca 

posteriormente formulada sobre o primo. “Mais tarde sozinha, cheia de remorsos, 

desamparada, inteirou-se do que desconfiava. Foi uma desolação que só amainou mesmo pra 

ceder lugar às amarguras” (CDS, 1997, p. 172) e ao ódio contra os homens, nos quais 

reconhecia a figura de um mal irremediável.  O “ódio mortal e que devota a toda família, o 

nojo segregado contra os homens” (CDS, 1997, p. 172), faz Arcanja adentrar nos caminhos 

que determinadas experiências individuais levam o sujeito a seguir, desviando-se 

posteriormente de algumas armadilhas e mergulhando em outras, como o abismo do silêncio, 

solidão e dor pessoal.  

Ora, se "o privilégio que o romance alcança é o de uma matéria antes não privilegiada: 

a matéria da vida individual” (LIMA, 2006, p. 325), com seus detalhes, acidentes, pode-se 

dizer que Dantas executa muito bem este gênero romanesco. Os sujeitos da memória recorrem 

aos arquivos individuais e sociais; com isso, passeiam pelo bosque da rememoração, 

mapeando os fragmentos das experiências individuais, familiares e sociais. A multiplicidade 

de vozes intima o leitor a entrar no jogo narrativo e desvendar a apropriação dessas memórias. 

Querendo ou não, ele é requisitado para esse processo. Tal participação ocorre no decorrer da 

leitura, que obviamente é uma ação ativa, que se constitui numa constante (re)configuração 

dos fragmentos das histórias narradas. Assim, a fragmentação da narrativa tanto se apresenta 

como um desafio ao leitor quanto se constitui num reforço do princípio teórico defendido por 

Umberto Eco (1994), segundo o qual o texto literário é uma obra aberta, um texto que cada 

vez mais resiste a uma unicidade de sentido. O leitor está diante de materialidades textuais, 
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nas quais predominam a memória individual, que mapeiam as recordações familiares, os 

espaços sociais e, com isso, o museu humano onde estão os destroços do passado.  

O processo de decifração do enigma memória/fragmentação não é feito 

aleatoriamente. Provavelmente a memória fragmentada configure as muitas histórias contadas 

em cada texto de Dantas, com os seus valores multifacetados: a mulher escolhida como objeto 

e a mulher rompendo com a família para se casar com alguém escolhido por ela própria (a avó 

e a mãe do escrivão de Coivara, respectivamente), a mulher culpada por perder a virgindade 

(Arcanja de Cartilha), a mulher amante (Luciana de Coivara), enfim, as muitas etapas vividas 

pela figura feminina no século passado e início deste. Da mesma forma, os valores 

contemporâneos do narrador e escrivão de Coivara da memória, contrapostos ao modo de 

vida arcaico da família Costa Lisboa, são indícios de uma mudança sociocultural e de uma 

tímida mas significativa ruptura no seio familiar. Afinal, o serventuário do cartório não aceita 

as imposições do coronel, tio e líder desse clã.  Numa linha similar, a narrativa fragmentada 

de Cartilha do silêncio – cujas vozes se alternam na composição do quadro familiar 

representado – recusa qualquer leitura unilateral que possa rotular os personagens nas 

categorias de anjos ou demônios, certos ou errados. Todos têm suas razões e motivações, 

como Cassiano, nas quais “vieram desaguar as suas perplexidades, o seu bom intento, os 

projetos e aborrecimentos que pouco lhe empolgaram a existência!” (CDS, 1997, p. 344).    

Ao ter dois princípios, o da natureza correspondente ao da história, em que as coisas 

começam, e o do princípio do comando, em que o sujeito recebe a ordem, o arquivo vem para 

casa, para um domicílio (cf. DERRIDA, 2001). Nesse momento, os velhos casarões 

funcionam como espaços onde se encontram e onde são armazenadas as informações. O 

sujeito-narrador de Coivara da memória está aguardando o próprio julgamento enquanto 

reconstrói o passado da família Costa Lisboa, à qual pertence. Durante toda a narrativa, ele 

vive o presente da sua prisão, recorda o passado e pressente o futuro. Da mesma forma que 

em Coivara a condição de espera também é uma característica presente em Cartilha e Sob o 

peso das sombras.  O narrador de Coivara espera o julgamento; a personagem Arcanja de 

Cartilha e o narrador Justino de Sob o peso das sombras esperam a morte, selada pela 

tuberculose e pelo câncer, respectivamente.  

Embora cada narrador veja o futuro precipitar-se como ruína, o olhar lançado ao 

passado é um ponto de vista crítico, reflexivo e cético em relação à família, ao meio 

acadêmico e aos valores sociais. O futuro é apenas um vazio, uma expectativa conduzindo-os 

à ruína, ao aniquilamento, uma precipitação para o desfecho, ora do julgamento aguardado, 

ora da morte anunciada pela doença. O presente é o tempo que restou para analisar os 
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arquivos e reconfigurar os espaços habitados, como se – no caso de Coivara – ao passar a 

limpo as experiências impressas nas páginas empoeiradas do cartório, pudesse dispor dos 

velhos espaços do passado.  

 Para as vozes de Cartilha do silêncio, o futuro se antecipa na figura de dona Senhora 

induzida à loucura e à morte precoce pelo cunhado; na tuberculose corroendo as últimas horas 

de Arcanja, na asma sufocando e tirando as forças de Mané Piaba; no abandono de Cassiano 

pelo filho Remígio. A casa desmorona aos poucos. As ruínas desse desabamento funcionam – 

numa concepção benjaminiana – como vestígios de acontecimentos passados. Ou melhor, elas 

são traços alusivos de que a família ainda continua lá, desacreditada. A voz queixosa de Mané 

Piaba durante toda a obra – lamentando a morte e a consequente ausência do patriarca Romeu 

e da autoridade deste – funciona como vozes sociais reforçando o fim de um ciclo. A situação 

em Sob o peso das sombras não é diferente. O narrador Justino, supostamente “justus” (justo), 

depois de criar os três filhos, vê-se sozinho no casarão, à mercê dos “cuidados” da cunhada 

que fica com ele, seja para lhe mostrar o que perdeu ao abandoná-la no passado, seja para 

expor o quanto sua presença é necessária, seja, ainda, para vingar-se e induzi-lo a assinar uma 

apólice de seguros, beneficiando-a.  

Nos três textos literários, a memória leva fragmentos dos valores contemporâneos aos 

lugares passados, mas também mostra o passado ainda vivo como presença histórica, servindo 

de empréstimos à cena narrativa. A representação de velhas localidades passa a funcionar, na 

narrativa, como espaços ressignificados, em que a ideia da reconfiguração dos espaços reforça 

a exacerbada fragmentação narrativa. Também o ato rememorativo ganha um objetivo 

relevante, pois as ruínas das memórias correspondem a uma espécie de arquivamento do 

passado, lembrando que o próprio passado está ali para ser observado e ressignificado.      

Se do ponto de vista literário, as ruínas reforçam a ideia de fragmentação narrativa por 

significarem destroços, algo aos estilhaços; do ponto de vista cultural, as ruínas remetem a 

alguma coisa que desmoronou, mas ainda está lá, como marcas, lembranças de algo 

deteriorado e desacreditado, de um passado que insiste em lembrar sua existência.  Sobre o 

aspecto cultural, existem as ruínas das instituições tradicionalmente respeitáveis, a exemplo 

da família e da academia universitária. O termo ruínas é, portanto, adequado para analisar a 

reconfiguração dos espaços ocupados por essas instituições e pelos sujeitos que circulam 

nelas.  

Agora o leitor não mais está diante das ruínas como resultado da ação humana para 

com a natureza nem como fruto do conflito entre campo e cidade. Essas coisas estão 

arquivadas, quando aparecem são de forma secundária. Dantas apresenta as ruínas de uma 
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perspectiva das instituições sociais segundo o centro organizador da vida social.  A família e o 

Estado estão ali como centro para serem vistos e analisados da periferia, ou melhor, de uma 

margem que não espera ser nem pode ser centro. Quando o sujeito-narrador dos textos 

literários de Dantas utiliza as “ruínas como refúgio daqueles que recusam o intrépido mundo 

das grandes metrópoles e representam verdadeiras necrópoles (DECCA, 2004, p.154), tal 

indivíduo o faz para visitar o cemitério dos mortos. Ou melhor, o personagem-narrador olha o 

passado como um depósito onde os destroços do ontem estão presentes no hoje, com isso, os 

fantasmas dos costumes mostram que, embora estilhaçado e em processo de decomposição, 

resquícios do passado ainda se fazem  presentes.    

A família como um dos sujeitos públicos mais importantes, ligando temporalidades em 

formas biológicas, afetivas, legais, simbólicas, econômicas e políticas (cf. LUDMER, 2002, p. 

25) já não tem a mesma importância nem ocupa o mesmo espaço, quer seja porque a própria 

família não está mais no centro dos interesses sociais e individuais, quer seja porque está no 

centro da história narrada apenas para ser vista e analisada das margens. Diante disso, em 

Coivara da memória, os conflitos familiares estão no centro das cenas representativas para 

serem enxergados e analisados das margens por um narrador. O escrivão-narrador é, 

paradoxalmente, o alvo das brigas entre centro e periferia, tio-avô e pai, respectivamente, 

conforme o leitor percebe no registro do narrador de Coivara recuperado sobre o pai, 

personagem sempre periférico na obra: 

 

 

Fazendo jus a sua fama de tumultuado, não era a primeira vez que ele maldizia 
assim abertamente os mandões do município. [...] Como caísse, amiúde, nesses 
destemperos as criaturas mais vulneráveis e despeitadas tratavam de castigá-lo pelas 
costas, alardeando que ele não passava de um protegido disfarçado, visto que, pelo 
vínculo do matrimônio, também ele pertencera à família dos figurões que 
financiavam esses crimes. [...] Correndo na pista de tanta coisa ruim que me acudia 
de duas frentes irreconciliáveis, eu carpia a culpa de morar com meus avós e temia 
pela sorte do meu pai, ia e voltava de ponta a ponta, sem saber direito onde esbarrar 
(CDM, p. 264).   

 

 

 O serventuário do cartório de Coivara encontra nos fragmentos das memórias dos 

mais velhos pistas que o ajudem a compor uma imagem do pai, pois este é um dos  

personagens que deixaram involuntariamente o arquivo para continuar a ser reorganizado 

após sua morte. Os adjetivos de tumultuado e criatura vulnerável são fragmentos desse retrato 

póstumo. Assassinado quando jovem tanto por ter se recusado a fazer vistas grossas sobre os 

eleitores-fantasmas do coronel Tucão, quanto por ter falado além da conta, o seu arquivo é 
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completado pelo filho e pelos mais velhos de Rio-das-Paridas. Quando chega à maior idade e 

assume o cartório do pai, o escrivão-narrador se apossa dos registros deixados pelo genitor. A 

imagem que a família tentou macular é ressignificada. Não apenas o falador, mas também o 

pai zeloso e sujeito previdente que guarda o segredo do Garangó e alerta-o contra as buscas 

do ex-patrão e, portanto, o cerne do problema do agregado, revelando instantes do processo de 

produção da obra.   

 O centro em Cartilha do silêncio é a família na figura do patriarca Romeu Barroso, 

principalmente, e dos irmãos deste. As muitas vozes narrativas, a saber, mulheres, filhos e 

empregados, estão todas posicionadas na periferia. Os conflitos estabelecidos na diegese 

ocorrem entre centro e periferia e são discutidos a partir da perspectiva desta. Em nenhum 

momento os personagens saem da periferia para o centro. A narrativa começa, ganha 

“corpus”, permanece e termina na periferia. O patriarca Romeu e o algoz Belisário estão na 

obra como centro; ao não terem voz, são analisados da margem. Os conflitos estabelecidos 

entre os chefes do clã familiar e as periféricas vozes narrativas demonstram a existência da 

tensão entre centro e periferia, bem como a absoluta prevalência desta sobre aquele.  Do 

mesmo modo, à dona Senhora está reservada a parte mais extensa, densa e dramática da obra, 

reforçando que as histórias estão sendo contadas, analisadas e ironizadas da periferia. 

As memórias do personagem Mané Piaba também estão sempre acrescentando um 

ponto de vista social e periférico dos agregados da casa às outras óticas também periféricas.  

Mané Piaba é notadamente uma periferia que não se torna centro, assim como dona Senhora e 

Cassino também são. O agregado está sempre presente nas histórias contadas, ora como parte 

delas, ora como testemunha viva das ruínas da família Barroso.  Isso por si só traz consigo 

uma série de implicações, tanto no plano da técnica, do processo narrativo, quanto no plano 

cultural representado. Mané Piaba é um arquivo vivo, a própria ruína, o vestígio dos destroços 

dos tempos áureos da família Barroso.  

A sociedade configurada na materialidade textual e as relações de hostilidade 

presentes no quadro social, agora, estão sendo vistas e pensadas da perspectiva irônica das 

margens, conforme uma condição das atuais narrativas. Sobre esse aspecto, a visão realista do 

personagem-narrador de Sob o peso das sombras confirma esse quadro da sociedade 

contemporânea, na qual “o medo está enraizado em nosso espírito urbano e domesticado que 

se vulgarizou e ninguém mais enxerga” (SPS, 2004, p. 103), embora perfaçam novos 

arquivos.    

 As variadas formas de arquivos (cartório, casarão, memórias) presentes na produção 

de Dantas reforçam a ideia de fragmentação da narrativa. Da mesma forma, o medo e a apatia 
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e as várias periferias (como é analisado no terceiro capítulo deste trabalho).  Sobre as páginas 

desses fragmentos, surgem narradores deliberando arquivos, memórias, testemunhos, 

venenos.      

 

2. 3 Do humor como remédio à escrita como veneno       

 

Se a escrita serve de remédio para os 
nervos, conforme palavra dos entendidos 
se é expelida pelos nossos gemidos interi-
ores, e salva a gente dos naufrágios, de-
certo a minha página de ontem deve ter se 
nutrido da frustração que me acompanha.  

(Francisco J. C. Dantas, 2004, p. 151) 
     

 

Ao satirizar o próprio processo de escrita, o autor fictício e narrador das memórias 

construído por Francisco J. C. Dantas – em Sob o peso das sombras – deixa escapar uma 

irônica preocupação com a produção e a recepção do texto.  Para o narrador Justino Vieira, 

“Os leitores espertinhos irão me cobrar essa mancada. Acusarão,com alguma irreverência, que 

essa crônica bizarramente contaminada com tantas bagatelas, com um fio de ética enrolado no 

deboche, já nasce comprometida com a vulgaridade, é um borrão eventual e passageiro” (SPS, 

2004, p. 151-152).   

Um ponto importante nas atuais narrativas é o ato de o narrador não se desfazer da 

própria vida para mergulhar no passado. Enquanto escreve sua história, recupera seus 

arquivos e ainda enfatiza o papel do receptor  –  como acontece em Sob o peso das sombras  –  

quando o narrador Justino informa ao leitor o tipo de texto produzido, na reavaliação dos 

arquivos de suas memórias: “Bem, reli a coisa de novo, e me dei mais confiança. E, para 

conciliar o meu velho anseio de jornalista com os meus novos pruridos de escritor, decidi 

atacar um gênero intermediário. Esse gênero, que aqui chamo de bastardo, me satisfaz” (SPS, 

2004, p. 44).   

O narrador assume em muitos momentos a figura de um autor-modelo para falar sobre 

a produção de sua obra ao receptor.  Na visão de Umberto Eco (1994), o autor-modelo é uma 

estratégia textual revelada em todos os romances, mostrando os detalhes da linguagem como 

estímulos para a imaginação do leitor. “O leitor-modelo é um conjunto de instruções textuais, 

apresentadas pela manifestação linear do texto precisamente como um conjunto de frases ou 

de outros sinais” (ECO, 1994, p. 22).  Se é para esse leitor que o autor supostamente escreve, 
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também é possível dizer que o leitor-modelo, da produção de um autor representado num 

narrador-intelectual, corresponda ao leitor especializado da época desse mesmo autor.  

Do leitor-modelo ao leitor-real, é interessante pensar as especificidades da linguagem 

como pistas que revelam a intencionalidade da obra.  Do autor-modelo ao autor empírico, é 

válida a reflexão segundo a qual, “ao enfatizarem o papel do receptor, as obras pós-modernas 

nunca reprimem o processo de produção” (HUTCHEON, 1991, p. 107), mas trazem essas 

categorias à cena narrativa. As discussões sobre produção e recepção quando tratadas de 

maneira irônica podem revelar uma sátira à preocupação dos autores em atender aos interesses 

das editoras e pela abordagem de temas fáceis. Se em Cartilha o narrador vende várias 

versões para o mesmo acontecimento, se em Coivara o escrivão-narrador tenta persuadir o 

leitor de que foi empurrado para a cena de um crime, se em Sob o peso das sombras, o 

narrador Justino veste a camisa de coitadinho e, com isso, coloca-se numa eterna condição de 

vítima, certamente esses artifícios são maneiras de jogar com um leitor apressado e ironizar o 

gosto pelas leituras fáceis.   

O autor, na figura do narrador, usa artifícios retóricos e um vasto conhecimento 

literário, como pistas de que a obra tanto enfatiza a produção como a recepção; nos momentos 

em que o narrador se dirige a um suposto leitor, dizendo que está encerrando ou começando 

um capítulo, ou, até mesmo, dando por terminada a crônica da Faculdade de Mitologia, ele se 

apresenta como um autor-modelo revelando instantes do processo de produção da obra.   

 A questão do autor, ou melhor, do autor-modelo, é pertinente quando trazida à cena 

contemporânea e, por conseguinte, aos textos literários da autoria de Francisco J. C. Dantas. 

Obviamente não há na nossa discussão nenhum retrocesso ao século XIX, quando se buscava 

o autor na obra. Quando nos últimos anos do século XX e nos primeiros do século XXI se fala 

em autor, existe o cuidado de pensá-lo enquanto categoria textual; em decorrência disso, o 

autor-modelo está na cena narrativa como um personagem. O autor fictício não se desfaz da 

própria vida para mergulhar no passado. Ao contrário, estando na cena como um personagem, 

esse autor leva uma vida normal de afazeres, enquanto escreve suas memórias, recuperando-

as, salvando-as do esquecimento e, ainda, dirigindo-se ao leitor para satirizá-lo, conforme se 

percebe no discurso do narrador de Sob o peso das sombras:  

 

 

A coelharada toda deste mundo, a que fuça nos noturnos e não arranja nada, vai se 
espantar e ganir: os temas escritos têm de se sustentar na tradição, têm de se remeter 
às obras impecáveis, têm de propender à eternidade. É muito feio este tom manco e 
bastardo, essa admissão de trechos panfletários, essa comida indigesta (SPS, 2004, 
p. 152). 
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 O narrador Justino de Sob o peso das sombras afirma que a “coelharada” iria “ganir” 

por achar que “os temas escritos sustentados pela tradição”; com isso, o personagem-narrador 

ironiza sua escrita bastarda e indigesta, mas continua tecer a crônica à Faculdade Rural de 

Mitologia, com o que ficou na memória, porque, de algum modo, está preso a um mal 

irremediável: o processo de repetição do passado. Escrita e memória representam um peso 

para o narrador, algo indigesto que causa prazer e angústia. O mesmo acontece em Cartilha 

do silêncio, os cinco protagonistas e narradores indiretos de suas memórias associam o 

passado ao sofrimento; mesmo assim, estão presos ao que deveria ter ficado para trás. O 

escrivão de Coivara da memória identifica-se com as vozes do passado, pega fragmentos de 

todas elas e assume a escritura como um bem-mal do qual não pode escapar.  

Ao escrever suas memórias como em Sob o peso das sombras e Coivara, ou ao tê-las 

apropriadas por um narrador multisseletivo como em Cartilha, o indivíduo assume a 

rememoração como um remédio necessário às vozes moribundas, porque há muito tempo este 

bebe da escritura. A rememoração também funciona como um remédio. Para tomá-lo, 

narradores e personagens doentes, moribundos, destroçados falam com humor sobre os 

próprios infortúnios. É como se as narrativas de Dantas propusessem o seguinte 

questionamento: se a escrita é um veneno, um mal irremediável, que tal fazer desse remédio 

intragável um remédio para o leitor? Mesmo moribundo, o narrador Justino, em especial, sabe 

que “um texto só é um texto se ele oculta ao primeiro encontro, a lei de sua composição, a 

regra de seu jogo” (DERRIDA, 2005, p. 07).  

Ocultar e desvendar podem ser, portanto, os lados da mesma moeda, de um jogo que 

coloca em cena memória e escritura. Pensando o processo de escrita como o personagem-

narrador em Sob o peso das sombras, analisando o processo de rememoração como o 

escrivão-narrador em Coivara da memória, sendo privados de narrar diretamente suas 

memórias como os protagonistas de Cartilha do silêncio, a escritura e a rememoração 

funcionam em Francisco J. C. Dantas como um veneno, às vezes tomado como remédio por 

um sujeito sádico que faz do sofrimento alheio um consolo para seus próprios males. 

 A via-crucis de João Marreco, o ladrão de galinhas do Engenho Murituba, é uma 

tragicomédia, que o escrivão-narrador de Coivara parece incorporar como alívio para os seus 

próprios males. O ladrão de galinhas é condenado a circular pela cidade como se estivesse 

carregando as culpas do mundo. Maltrapilho, humilhado, sobe e desce as ruas de Rio-das-

Paridas feito um bode expiatório pagando a culpa dos erros cometidos pela humanidade. O 

relato da saga de João Marreco, num primeiro instante, é um controverso remédio para os 
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males de quem cumpre prisão domiciliar num cartório porque, de alguma forma, sofrimentos 

maiores que o seu lhe causam um estranho alívio.  De forma jocosa, 

 

 

Apadrinhado nas esquinas, eu ia acompanhando, com medo de chegar perto, o 
cortejo em rebuliço que se movimentava ladeira acima, ladeira abaixo, levando as 
dores de João Marreco, de cujos ombros dependuravam os capões que lhe cagavam 
os peitos. De porta em porta, abria a boca desdentada para apregoar: — Sou o ladrão 
de galinhas do Engenho Murituba! — a que se acrescentava o coro puxado por tio 
Burunga:  — Ou você diz a verdade ou  então nós lhe derruba — Como convinha a 
seus arrufos de graúdo, o velho ia reinando no delírio de suas função festiva, 
espargindo as chispas de suas graçolas. Todo próspero de contentamento, este 
Capitão relampeava! [...] O sentido tragicômico que experimentei naquela ocasião 
me desacompanhou, e recrudesce agora quando me vejo com uma metade na pele de 
João Marreco, e a outra atada ao pavor do negrinho fujão (CDM, 1996, p. 247).    

 

 

A punição de João Marreco – com declarações públicas pelas ruas de Rio-das-Paridas  

– representada de maneira cômica, num primeiro momento, insere o humor como matéria de 

composição narrativa para o escrivão-narrador de Coivara. A saber, o humor é uma 

predisposição do espírito para o cômico; de forma semelhante, o humor negro é uma 

manifestação desconcertante, na qual elementos macabros, absurdos ou violentos se associam 

ao cômico, ou melhor, à conciliação de ideias ou de situações aparentemente irreconciliáveis 

(cf. CEIA, 2006). Num segundo instante, faz dessa permanência um ingrediente a mais para 

se pensar os sujeitos dessas margens. Da mesma forma, a punição de João Marreco coloca em 

cena certas contradições humanas. O fato de a avó do escrivão ter sido tomada pelo marido 

como esposa e mercadoria não a impede de pisar grotescamente num reles ladrão de galinha. 

A mulher que cuida das chagas de Garangó é a mesma que se enfurece com o esposo por este 

não ter punido o criminoso com castração à faca, numa cena que mistura humor e crueldade.  

Sobre esse aspecto, a avó em Coivara é enfática ao esbravejar:  

 

 

— Pois se você não sabe o que merece o diabo fedorento, bem sei eu! Não mate! Lá 
isso não que é pecado de mandamento. Mas acabe com a homança dele! Correlhe as 
partes e juna pra os cachorros! Quebre as forças deste mão de gaúcho... ou mais um 
dia ele volta pra levar o resto! Veja só o que lhe digo! Quebrente a natureza suja... 
exemple à faca cega... senão ele torna e é pior! (CDM, 1996, p. 242).    

 

 

  A exigência que a avó faz ao marido para que este puna exemplarmente João Marreco 

– com os órgãos genitais jogados aos cães – denota que a atribuição de punições extremas às 
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minorias que traem a confiança de patrões é um resquício de um espaço-tempo remoto, cujas 

marcas permanecem na memória social como chagas de um autoritarismo desmedido. 

Também é uma maneira extrema de salvaguardar a autoridade perante a sociedade, numa 

época em que o respeito era medido pela força e pelo cumprimento da palavra até as últimas 

consequências.  O desejo não realizado da avó e a punição ao ladrão de galinha empreendida 

pelo tio Burunga resultam num efeito cômico; com isso, o humor presente nas cenas da 

reparação do ladrão de galinha, exposto às crianças e aos sádicos, revela muito da história das 

margens nordestinas. O leitor pode observar tal efeito na cena em que o povo na figura dos 

personagens secundários rodeavam o réu transformado em vítima:  

 

 

E se insistiam, ele bufava: — Não me tornem a outra que não sou da sua laia! Neste 
mando eu não tenho igualha! — E quando um moleque mais afoito arremetia sobre 
o seu peso a beliscões, ele lhe metia o peito de Tempo-Duro e bradava: — Arreda 
leprento descomungado! Se me torna a outra, ferro-te na polpa da bunda! — e 
apontando para João Marreco, endireitava a voz pra clamar: — Isto aí é fio de Deus! 
Tem carne e sangue que nem gente! — Mas apesar desses cuidados tão palpáveis, 
era ele mesmo o carrasco mais truculento das dores que não podia enxergar (CDM, 
1997, p. 246).  

 

 

O humor que resulta da cena trágica protagonizada por João Marreco faz o 

personagem-narrador da memória sentir um certo alívio por perceber a existência de outras 

punições vexatórias.  Tomado pelo medo da tragicomédia se repetir e de protagonizá-la, o 

escrivão-narrador de Coivara passa a percorrer a via-crucis de João Marreco e a sentir as 

chagas de Garangó, quando este agoniza com as vísceras de fora até a morte de “uma criatura 

sem origem e sem passado, filho bastardo do tinhoso, irmão maluco das corredeiras de fogo” 

(CDM, p. 313-314).  As chagas deste Garangó – o negrinho Geraldo, um bicho-do-mato, 

indivíduo deformado – são representadas com humor para amenizar o peso das tragédias 

individuais que ocorrem num mundo dilacerado entre o riso, a memória e a escritura.  

Jacques Derrida (2005) diz que a escritura apenas pode imitar a memória, no sentido 

de representá-la. Se a rememoração é inevitável na vida de personagens e de sujeitos-

narradores desajustados, assim o é porque rememorar tanto pode ser um remédio como um 

veneno: “Lembro que nos primeiros capítulos o pensamento se torcia e quebrava, desacertava 

o passo manco e amuava no ponto de partida” (CDM, 1996, p. 338). Este escrivão-narrador de 

Coivara da memória assume a tarefa de escrever as memórias, como um autor contaminado 

pelas imagens do passado, da escritura e das chagas das margens nas quais se reconhece:  
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Começo a perceber que esta tarefa de passar a limpo a experiência que de um modo 
ou de outro deflagra os conflitos em que tenho matutado um tempão, e que tanto 
bolem comigo e me aguçam os nervos, uma vez que se engancham no passado – 
certamente tem lá as suas vantagens! Se não me reconcilia com conformidade com o 
merecimento que me concedo, pelo menos é instigante e destoa do meu oficio cacete 
de mexer em papéis velhos e transladar as mesmíssimas fórmulas cristalizadas, 
imóveis no tempo, e que podia se adequar muito bem a qualquer Costa Lisboa, mas 
que a mim, me aborrece como o diabo! Se mal o suportava quando podia me dar ao 
luxo de abrir esta porta pesadona apenas um dia ou outro, imagine-se agora, nesta 
apertura toda onde o trabalho se gera no castigo e me obriga a não arredar o pé deste 
buraco de aridez e amolação! (CDM, p. 89).   

 

 

Ao assumir a tarefa de passar a experiência a limpo, os conflitos começam a 

envenenar a memória e o processo de escrita do narrador anônimo de Coivara. Se antes 

rememorar o passado parecia um consolo; agora tem um efeito contrário. Atordoado pela 

agonia da aproximação de um julgamento, o protagonista ingere a amargura dos outros, como 

se ao fazer humor com a desgraça alheia, risse de si mesmo e revelasse algumas facetas da 

contradição humana. A produção de Dantas tem abraçado essa especificidade tão presente na 

literatura brasileira: resgatar as vozes esquecidas no curso da história. O escrivão-tabelião de 

Coivara clama pelas vozes excluídas: “Velho Cazuza já torceu e retorceu o velho chapéu de 

couro no gesto dramático das mãos angustiadas, até o sábado em que estatelou nestes lajedos” 

(CDM, 1996, p. 394). De forma semelhante, a narrativa multisseletiva de Cartilha do silêncio 

apresenta Mané Piaba, uma margem indignada pelos quase cem anos de servidão vividos: 

“Não aprovava a rudeza da pilhéria que mais uma vez acaba de ouvir, e lhe acerta de cheio. 

Então procura uma saída de través, acompanhada de uma risadinha, pra disfarçar o incômodo” 

(CDS, 1997, p. 235) 

O narrador de Sob o peso das sombras é quem melhor traz o humor à escritura, como 

se quisesse transformar veneno em remédio.  O processo de escrita do narrador Justino é uma 

espécie de phármakon: termo ambíguo que pode significar remédio ou veneno. Traduzido 

inicialmente como remédio, o termo phármakon, usado em Fedro de Platão é controverso. 

Sobre esse aspecto,  

 

 

A tradução por remédio não pode ser aceita nem sequer recusada [...] porque a 
essência ou a virtude benéfica de um phármakon não o impede de ser doloroso [...] 
Esta dolorosa fruição ligada tanto à doença quanto ao apaziguamento, é um 
phármakon em si.  Ela participa ao mesmo tempo do bem e do mal, do agradável e 
do desagradável. Ou antes é no seu elemento que se desenham essas oposições. 
Depois, mais profundamente o remédio farmacêutico é essencialmente nocivo 
porque artificial (DERRIDA, 2005, p. 46-47).    
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O remédio tomado de maneira inadequada pode se transformar num veneno; da 

mesma forma, quando bem administrado, o veneno pode curar.  Assim, o processo de escrita 

como um remédio indigesto funciona como uma espécie de phármakon de maneira mais 

evidente em Sob o peso das sombras, pois o gênero crônica – confessadamente tomado como  

empréstimo pelo autor da crônica à Faculdade Rural de Mitologia – atribui um caráter de 

atualidade, de relato contemporâneo e, portanto, de atualização de um antigo  phármakon:  

 

 

Se a escrita serve de remédio para os nervos, conforme palavra dos entendidos, se é 
expelida pelos nossos gemidos interiores, e salva a gente dos naufrágios, decerto a 
minha página de ontem deve ter se nutrido da frustração de jornalista que me 
acompanha, um carnegão que nunca pude extirpar, um fantasma persistente que tem 
me prejudicado, que procura se encarnar fora de horas  (SPS, 2004, p. 151).  

 

 

Justino recusa phármakon enquanto remédio e reivindica o phármakon como veneno, 

como um “fantasma” que o prejudica, um mal irremediável do qual não consegue se livrar.  

Continuar escrevendo a crônica à Faculdade de Mitologia é uma forma de aceitar esse mal, de 

aprender a sentir prazer com a dor, porque mesmo se ele se recusasse a redigir a crônica, o 

fantasma do ex-chefe continuaria ali, como memória, como registro de uma presença. A 

escritura é, portanto, um momento de profunda angústia para Justino, no qual o sujeito se 

encontra com o passado e fica preso neste círculo vicioso: remédio/veneno, dor/humor, 

passado/presente.    

Justino coloca o professor Jileu Bicalho no centro da rememoração para confirmar sua 

posição de narrador amargurado, moribundo. Ao parafrasear Walter Benjamin (1994), o 

narrador Justino de Sob o peso das sombras personifica um velho andarilho que saiu de casa 

viajando na leitura de escritores clássicos ou canônicos, mas conserva o jeito de ser 

desconfiado e ressentido do indivíduo do Alvide, como se nunca tivesse saído de lá. Justino é 

a metáfora da fusão de dois tipos de narradores da tradição: o viajante e o camponês. Portanto, 

Justino apropria-se desses dois tipos de narradores clássicos, ao representá-los na figura de 

um indivíduo moribundo, corroído pelo câncer e contaminado pela memória para absorver a 

escritura como veneno.   

O desafeto Bicalho parece ter uma relevância maior nas memórias do moribundo 

Justino do que a própria vida deste personagem-narrador, quando muito jovem, no Alvide ou 

a sua tímida e difícil chegada em Rio-das-Paridas. Os tempos de Justino na Faculdade Rural 

de Mitologia funcionam como uma metáfora de algo intragável, paradoxalmente, veneno e 
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remédio, pois não há mal que não deixe uma lição, conforme o narrador da Mitologia admite: 

“Sou o retrato do sujeito derrotado! Até hoje me penitencio por não ter cabeça fria pra 

disciplinar a raiva, canalizá-la a um fim premeditado” (SPS, 2004, p. 35). O ódio é um verme 

moribundo, um parasita, uma espécie de veneno que o indivíduo ingere aos poucos, como se 

aguardasse o sofrimento e a morte do outro; também é uma forma confessada de se defender 

do que lhe é estranho e da ameaça que o outro representa na sua vida. O personagem-narrador 

só odeia o que o incomoda. Da mesma forma, quando leva o ódio para a escritura, e dá sua 

forma e graça no texto, certamente quer matar esse outro que o oprime, que o leva a se 

mostrar pior do que esse narrador das memórias se imagina.  

A patética posição de subordinação de Justino ao ex-chefe é apresentada com um certo   

humor pelo autor das memórias. O primeiro ataque verbal do professor-doutor a Justino 

ocorre de maneira inusitada, pois, com a desculpa de averiguar a origem do secretário, o 

professor Bicalho atribui um outro significado ao sobrenome Vieira:  

 

 

Vai ver que o senhor pegou isso de uma tia histérica, de um avô viciado. Não é que 
esteja provocando o senhor. Ai de mim. Entenda bem. Quando me deparo com um 
jovem promissor, receptivo a minhas lições, não me importo de lhe dedicar um 
pouco do meu tempo, da minha facunda experiência [...] — Pois vieira, Seu Justino, 
é o nome de um molusco. — Aqui ele abre o dente, mostrando satisfação. — E um 
molusco acéfalo. Ao menos sabe o que é isso? [...] — Pois é um molusco sem 
cabeça, Seu Vieira. Que não tem miolos pra pensar. Aliás, como muita gente que 
conheço... defeituosa pela herança degradada. Mas é delicioso para degustar (SPS, 
2004, p. 20-21).   

 

 

Os insultos e as ameaças do ex-chefe ao secretário propiciam uma reviravolta na vida 

de Justino; com isso, escrever a crônica da Faculdade de Mitologia é uma catarse às avessas, 

pois a escrita e, consequentemente, a acusação ao algoz livra o autor das memórias da alcunha 

de criatura acéfala, pronta para ser devorada, massacrada. Portanto, a crônica de uma 

trajetória de mágoas dedicada ao ex-chefe pode ser analisada num contraponto com a 

escritura. Noutras palavras, o ódio de Justino pelo algoz é um veneno canalizado para a 

crônica, uma espécie de escritura contaminada, porque: 

 

 

uma boa escritura (natural, viva, sábia, inteligível, interior, falante) é oposta a uma 
má escritura (artificiosa, moribunda, ignorante, sensível, exterior, muda). E a boa só 
pode ser falada em relação à má. A metaforicidade é a lógica da contaminação e a 
contaminação da lógica. A má escritura é, em relação à boa, como um modelo de 
designação linguística, um simulacro da essência (DERRIDA, 2005, p. 101). 
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Se a boa escritura é a fala; se a má é o simulacro, ou melhor, uma segunda realidade, 

uma representação, um texto; por conseguinte, o gênero bastardo, feio, manco, contaminado  

escrito pelo narrador Justino é uma espécie de simulacro, de representação da memória. 

Quando o autor dessas memórias representa a rememoração no texto literário, ele fica órfão 

da fala, da memória, pois a escritura é parricida, elimina a fala, a memória (cf. DERRIDA, 

2005). Posto isso, a escritura enquanto representação imperfeita da memória mata a 

autenticidade das imagens rememoradas, confirma a condição de orfandade do personagem-

narrador, impondo-lhe o simulacro e o silêncio.   

A imposição do silêncio e a orfandade são elementos recorrentes na produção de 

Dantas: o personagem-narrador de Coivara da memória fica precocemente órfão de mãe e 

pai, depois órfão dos avós maternos; os personagens de Cartilha do silêncio são submetidos a 

uma carga dramática de amargura, fruto da natural perda dos parentes que os protegiam; o 

personagem-narrador de Sob o peso das sombras é ressentido pela condição de órfão de pai 

vivo e do tio, precocemente, e depois do padrinho. Todos os personagens da narrativa de 

Dantas são dominados por uma orfandade que lhes ensinou a dura lição do silêncio e fez da 

escritura uma maneira de esquecer essas memórias. Diante disso, a orfandade desses seres 

fictícios é uma metáfora da escritura que mata a memória das vozes narrativas e as deixa órfãs 

e caladas. Para confirmar a força da imposição do silêncio na escritura, o narrador de Sob o 

peso das sombras sintetiza e analisa os mais de anos de humilhação:  

 

 

Para o seu paladar, deve ter um sabor especial fingir que não me vê; deve ser tão 
delicioso quanto delicioso quanto o tal capote de vieira que me dissera haver papado 
às margens do Tejo... Até hoje, não esqueço. É ele me rebaixando com esse faz-de-
conta leviano, como a um traste reles a quem é inútil desprender a mínima atenção, e 
eu reagindo somente com os meus bofes: Aguenta, Justino, bocado mais fedido a tua 
boca já comeu! (SPS, 2004, p. 27).    

 

 

Percebe-se nas vozes silenciadas tanto pela orfandade dos parentes que partiram 

quanto pelas memórias que tomaram a forma de escritura, que o narrador de Sob o peso das 

sombras deixa um irônico e engraçado recado. O lembrete do narrador Justino é  significativo:  

“Aguenta, bocado mais fedido, tua boca já comeu”: a orfandade, a imposição do silêncio 

configurados num mundo fragmentado entre o humor e a ruína, no qual o humor e a escritura 

servem para subverter temporariamente a ordem social representada um velho novo mundo 

fragmentado. 
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3.  A TRADIÇÃO EM DANTAS: UMA APROPRIAÇÃO CRÍTICA E CONTEMPORÂNEA 

 

 

De certa maneira, estamos, pois, 
instalados numa tradição, como que 
inseridos nela, a ponto de revelar-se muito 
difícil desembaraçar-se de suas peias. 
Assim, através do elemento dito ou 
escrito algo é entregue, passa de geração 
em geração, e isso constitui a tradição – e 
nos constitui.  

(Gerd A. Bornhem,  1997, p. 18-19)   
 

 

 Ao pensar a literatura brasileira contemporânea enquanto estética na qual se delineiam 

traços do que vem sendo considerado pós-moderno pela crítica literária, entende-se que a 

literatura das últimas décadas tem sido feita de empréstimos, de apropriações críticas da 

tradição, em especial das representações modernistas. Apropriação porque a recente literatura 

tem incorporado ao seu corpus estético e temático formas consagradas do passado remoto e 

recente das manifestações artistas (cf. ARAÚJO, 2005). Tradição porque o passado quando 

rememorado, resgatado e ressignificado pode ser considerado como o resgate do velho, ou 

melhor, do já existente e até do já consagrado na literatura. Não se trata de uma cópia nem de 

uma mera imitação do que já foi produzido, mas de um diálogo intertextual que – embora use 

as máscaras estéticas de estilos anteriores – traz consigo características específicas das marcas 

do atual tempo histórico.   

Dentro desse contexto que vem sendo delineado e construído na contemporaneidade, o 

narrador – enquanto uma peça de ficção – é uma espécie de colecionador de histórias, de 

passados, de memórias, de experiências de outros, explicitamente mescladas à sua própria 

experiência individual e confundida com esta. Isso porque parece haver um consenso entre os 

teóricos de que o estilo literário dito pós-moderno não é um estilo pessoal no sentido de 

inovador (cf. JAMESON, 2007), mas um estilo incorporador, trabalhando explicita e 

seriamente com diálogos entre o presente e o passado, no qual aquele se apropria deste. Por 

isso, recentes produções literárias têm mostrado que o pós-modernismo está ancorado no 

passado, na tradição. 

 Assim, na produção contemporânea, há uma espécie de “ligação explícita entre o 

presente do escritor e do leitor com a realidade histórica anterior” (JAMESON, 2007, p. 49). 

Noutras palavras, o narrador mergulha no passado recente da tradição modernista para 
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incorporar e imitar estilos de outros escritores como uma espécie de pastiche literário, para 

parodiar o próprio passado, numa espécie de paródia séria (nem pastiche nem paródia são 

casos de Dantas), ou, ainda, para estabelecer uma intertextualidade tangencial com o passado.  

Ao analisar a produção artística contemporânea do Brasil em função de uma 

apropriação do passado, o teórico Ricardo Nascimento Fabbrini (2005, p. 124) esclarece que 

“é possível interpretar a arte atual [...] pela apreensão das nuanças de invocação do passado ou 

das sugestões da continuidade artística, por meio de apropriações que mesclam signos ou 

neles efetuam diferenças”. Sobre esse aspecto, pode-se dizer que a tradição precisa ser 

reconfigurada e reinventada para que sobreviva. Então, repetir o passado com diferença, 

instalando a diferença no seio da semelhança (cf. DELEUZE, 2006) é uma maneira de 

possibilitar que a tradição – fragmentada e, portanto, incompleta e falha – sobreviva e, com 

isso, o narrador possa se respaldar em algo: nas memórias.  

Numa linha teórica similar, o crítico Márcio de Araújo (2005, p. 263) diz que “a arte 

pós-moderna não cria novos estilos, mas utiliza os já existentes”. Enquanto Araújo acredita na 

existência de uma pós-modernidade como algo que está em processo de definição 

(principalmente no cenário artístico brasileiro), Fabbrini prefere se referir à atual produção 

como simplesmente contemporânea.  De qualquer maneira, os dois comungam com o 

pensamento do teórico norte-americano Fredric Jameson para quem a produção pós-moderna 

(ou contemporânea, como prefiram) estabelece um diálogo intenso com os estilos do passado. 

De um passado remoto ou recente, como acrescenta Márcio Araújo; ou se apropriando da 

tradição, como afirma Ricardo Fabbrini.         

 Ora, no caso específico da tradição, se o leitor a entender como um conhecimento oral 

ou escrito transmitido de geração em geração (cf. BORNHEM, 1997), também perceberá que, 

mais especificamente, “a tradição pode ser compreendida como conjunto dos valores dentro 

dos quais estamos estabelecidos” (BORNHEM, 1997, p. 20) e envolvidos.  Com isso, a partir 

do tripé memória/fragmentação/narrativa contemporânea com o qual esta dissertação tem 

trabalhado, fica esclarecido que a “a tradição não se trata apenas das formas do conhecimento 

ou das opiniões que temos, mas também da totalidade do comportamento humano, que só se 

deixa elucidar a partir do conjunto de valores constitutivos de uma determinada sociedade” 

(BORNHEM, 1997, p. 20). Ressalta-se: uma totalidade sempre fragmentada, a ser feita, 

apreendida, compreendida ou ressignificada através do processo falho e incompleto da 

rememoração.  

 Também se pode pensar, dessa forma, a tradição enquanto memória ou materialização 

do ato rememorativo.  Sobre esse aspecto, pode-se dizer que “a memória é o centro vivo da 
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tradição, é o pressuposto da cultura no sentido de trabalho, acumulado e refeito através da 

História” (BOSI, 1997, p. 53). Com isso, rememora-se para dar sentido provisório às coisas, 

como também para confirmar ou não a importância do passado no presente. Talvez por isso, a 

memória e a tradição estejam mais explícita e intrinsecamente ligadas na literatura 

contemporânea. Os escritores contemporâneos não olham o passado com desdém, mas 

também não o glorificam. Apenas se apropriam criticamente deste, no sentido de incorporar 

elementos estéticos e culturais significativos, pois “o processo pós-moderno confere ampla 

liberdade a fim de que possamos produzir nossa arte também com elementos mais arraigados 

da nossa cultura” (ARAÚJO, 2005, p. 276), no sentido estrito de hábitos locais e 

conhecimento letrado.   

 

3.1 Da intertextualidade à ironia a uma tradição representada  

 

Os temas escritos têm de se sustentar na 
tradição, têm de se remeter às obras 
impecáveis, têm de propender à 
eternidade. É muito feio este tom manco e 
bastardo, essa admissão de trechos 
panfletários, essa comida indigesta. 

(Francisco J. C. Dantas, 2004, p. 152) 
 

 

 Para críticos como José Paulo Paes (1991), em Coivara da memória, Francisco J. C. 

Dantas revitaliza o romance de 30 com cenas de José Lins do Rego, com isso, caminha pelos 

ecos da intertextualidade da literatura brasileira. Francisco Ferreira de Lima (1998) diz que – 

em Cartilha do silêncio – Dantas propicia um reencontro com os veios marcantes da tradição 

literária representada em Caetés, São Bernardo e Angústia, três obras de Graciliano Ramos. O 

diálogo de Dantas com a recente tradição da literatura brasileira é, portanto, percebida pelos 

críticos desde o início da publicação da ficção deste prosador. Não apenas Coivara da 

memória nem somente Cartilha do silêncio, como também Sob o peso das sombras tomam a 

tradição literária como empréstimo, em que a própria tradição e a memória apresentam, de 

imediato, um aprisionamento relativizado, o qual tanto faz da narrativa de Dantas um estilo 

incorporador quanto leva os narradores construídos por este romancista a estabelecerem um 

diálogo intenso com os estilos considerados do passado.    

 Conforme se observa, o processo rememorativo em Dantas é controverso, quer seja 

por se reportar a todo o século XX através da memória individual e social olhando para as 

ruínas de um passado que ainda se faz presente, quer seja por haver um certo aprisionamento 
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do indivíduo ao espaço nordestino configurado pelo romance de 30 e reconfigurado na cena 

contemporânea, quer seja por incorporar as várias maneiras de se narrar as memórias que, de 

certa forma, representam os avanços da narrativa do século passado e início deste século.   

Importa, no entanto, situar a produção de Dantas em uma conjuntura na qual se 

processa o princípio teórico das narrativas atuais apresentarem o velho com as cores do 

supostamente novo. Dentro desse contexto, o espaço similar representado em verso e prosa na 

produção literária do Brasil da década de 1930 se faz presente nessa produção contemporânea 

da literatura brasileira. Para além de qualquer regionalismo, outras coisas vem sendo 

discutidas e configuradas na materialidade destes textos literários. A exemplo disso, cita-se a 

ressignificação da memória, a consequente forma como o presente invade o passado e 

ressignifica os velhos espaços, a maneira como o narrador contemporâneo lida com os 

referenciais fragmentados de uma cultura múltipla que se apresenta, a forma como o 

personagem se vê diante dos atuais valores socioculturais nos quais ele próprio foi gerado e 

dos quais ele faz parte e, ainda, uma intertextualidade do ontem com o hoje. 

Posto isso, se o leitor especializado diz que, de maneira distinta, na 

contemporaneidade “estamos na própria tradição, vivemos numa resposta e estamos 

assegurados nela, somos organizados pela tradição, ela é o nosso princípio” (BORNHEM, 

1997, p. 16); se a crítica pensa a literatura de referenciais pós-modernos enquanto uma 

apropriação do passado remoto e recente (ARAÚJO, 2005); então, a partir desses dados, 

pode-se melhor articular as implicações da memória na produção de Dantas. Os textos 

ficcionais de Francisco J. C. Dantas realizam uma leitura crítica da tradição, que se constata 

na representação do romance de 30 em Coivara, nos avanços das técnicas narrativas em 

Cartilha e no estilo profundamente irônico em Sob o peso das sombras.       

 Uma das micronarrativas de Coivara da memória é a falência do Engenho Murituba, 

reportando-se ao fim do engenho Santa Fé, em Fogo Morto. O aspecto central dessa obra de 

José Lins do Rego é a falência da fazenda Santa Fé. Após a abolição dos escravos e a 

inaptidão do Coronel Tenente Lula de Holanda para administrar o engenho de seu Lula – 

herdado do sogro – fica de fogo morto:  

 

 

Um dia aquele Lula faria o mesmo com sua filha, faria o mesmo com o engenho que 
ele fundara com o suor de seu rosto. E tudo se acabaria onde ele imaginava que as  
pedras enterrara no fundo da terra fossem eternas. [...] Aquela terra que ele moldava 
ao seu gosto, que ele povoava, tratava, lavrara, talvez que, com a sua morte, voltasse 
ao que fora, a um pobre sítio, a uma pobre terra sem nome. [...] A carruagem 
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atravessava as várzeas do Santa Fé. Tudo estava coberto de mato e também não 
havia ninguém que quisesse plantar no Santa Fé  (REGO, 2001,  p. 230).  

 

 

O leitor percebe, de imediato, no fim do Engenho Murituba, uma visível semelhança 

com o fim do Engenho Santa Fé, havendo, portanto, um diálogo intertextual entre Coivara da 

memória e Fogo morto. A título de esclarecimento, a intertextualidade é um jogo de mão 

dupla, pois “embora a intertextualidade seja um texto se remetendo a outro texto” (cf. 

PAULINO, 2005, p.21-22), ela é estabelecida pelo leitor, na medida em que este reconhece 

elementos de uma obra em outra. Dentro dessa seara, a fama de lobisomem e caipora do 

Garangó de Coivara assemelha-se à fama de lobisomem de mestre Amaro de Fogo morto. Da 

mesma forma, o perfil quixotesco do pai do escrivão-narrador em Coivara assemelha-se ao 

aspecto também quixotesco do capitão Vitorino em Fogo Morto. Se não bastassem as 

semelhanças entre o conteúdo de Fogo Morto e uma das micronarrativas de Coivara da 

memória, o personagem-narrador desta obra faz questão de denominar a paralisação do 

Engenho Murituba de morte do engenho, na qual o próprio Murituba acaba por ficar de fogo 

morto, como o leitor observa: 

 

 

Hoje, vencida a sonolência do mormaço que encheu a tarde, comecei a lavrar 
algumas impressões acerca da morte do engenho e de Garangó, com o intuito de 
encoivarar e embutir aqui a resposta de meus avós ante o termo dessas duas vidas 
em tudo desiguais. Com a paralisação do engenho, estacaria definitivamente a 
disposição do meu avô (CDM, 1996, p. 283).  
 
Mas tenho cá para mim que as suas amabilidades excessivas e o rosto desanuviado 
além da conta, justamente no dia em que seu engenho ficaria de fogo morto, não 
decorreram de uma vertigem de grandeza na hora do infortúnio. Não e não, que os 
seus olhos menineiros desmentiram, refletindo o logro que o danado pregava nos 
convidados  (CDM, 1996, p. 296). 

 

 

 O personagem-narrador de Coivara denomina a morte do Murituba de “o dia em que o 

engenho ficaria de fogo morto”; com isso, faz da paralisação do engenho do avô materno a 

tônica de uma das micronarrativas do primeiro texto ficcional de Dantas. Ao encoivarar, aliás, 

ao rememorar o fechamento do engenho dos avós, do qual foi testemunha, o escrivão-narrador 

de Coivara da memória faz questão de dizer que o engenho está de fogo morto, numa clara 

referência à obra prima de José Lins do Rego e, consequentemente, a um dos textos literários 

mais conhecidos da literatura brasileira pelo público leitor.  
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Se, conforme se percebe, uma fase do modernismo brasileiro – especificamente o 

romance de 30 voltado para a região nordestina – é contada pelo contemporâneo (narrativa 

pós-moderna) através da releitura da decadência da cultura dos engenhos de açúcar, pode-se 

dizer que a tradição também é lida criticamente. Não apenas a tradição da literatura do 

Nordeste, mas também uma tradição literária brasileira, de aspectos também presentes na cena 

contemporânea. De modo que a ficção literária recria em Coivara o espaço do romance de 30 

e o espaço onde alguns dos velhos engenhos do interior de Sergipe deram o seu último 

suspiro, numa apropriação dos velhos espaços regionais de uma literatura voltada para o 

Nordeste brasileiro, numa assimilação dos despojos de um espaço-tempo que ainda se fazem 

presentes em forma de ruínas na literatura e, ainda, na revitalização de passados remotos e 

recentes.  

 O fim do Engenho Murituba em Coivara traz consigo uma intertextualidade com Fogo 

morto e o consequente declínio do ciclo da cana-de-açúcar no Nordeste brasileiro, o que 

reforça o princípio segundo o qual o pós-modernismo é feito de empréstimos da estética das 

obras modernistas. Com isso, ao trazer à cena contemporânea um estilo que fora considerado 

acabado pela crítica literária, Dantas reacende um sentido novo nas velhas formas de se narrar 

o passado e, com isso, em Coivara, apropria-se das ruínas de um “engenho que já vinha 

cambaleando, ano a ano mais derrubado” (CDM, 1996, p. 294).   

José Lins do Rego traz à cena narrativa as vozes dos bêbados, como o personagem 

Passarinho, cantando o fim do Engenho Santa Fé e de tantos outros da região; Dantas também 

o faz, mas de maneira diversa. José Lins traz, da memória social, as impressões de como as 

vozes sociais viram e cantaram nos seus versos o término dos grandes engenhos de cana-de-

açúcar no interior paraibano: 

 

 

O engenho de Maçangana 
Há três anos que não mói. 
Ainda ontem plantei cana 
Há três anos que não moí (REGO, 2001, p. 338).  

 

 

Na narrativa de José Lins, um personagem numa condição econômica à margem desce 

às terras do Santa Fé entoando o refrão da morte do engenho, em Fogo morto, na boca. Já em 

Coivara, não apenas os pobres coitados cantarolam o fim do engenho, como também os 

fazendeiros e os agregados. Com isso, o fim do Murituba reforça, paradoxalmente, o 
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reaparecimento de um modo de narrar voltado para a memória social da falência da atividade 

canavieira. Mais ainda. Tanto é costurado com as máscaras de geração de 30, quanto instaura 

uma peculiar diferença no seio desta semelhança.  A saber, de fogo morto ou pejado, o fim do 

Engenho Murituba é celebrado num ritual semelhante ao da “morte do defunto”: uma 

encenação típica do interior baiano.  Os fazendeiros e o povo pobre são convidados para beber 

“a morte do defunto”, numa espécie de celebração fúnebre em que as pessoas se despedem do 

falecido com muita comida e bebida, uma verdadeira festa destinada ao falecido engenho e ao 

moribundo ciclo da cana-de-acúçar. Assim, amigos e vizinhos comemoram a morte do 

defunto Murituba num churrasco promovido pelo avô do serventuário do cartório e narrador 

das memórias:  

 

 

A maneira bizarra como meu avô resolveria a silenciar seu engenho – só o fazendo 
porque acreditava piamente no caráter provisório daquela paralisação – chegou a 
espantar amigos e vizinhos, pegou fama, estirou-se e correu as estradas do 
município. Depois dos fogos e da insistência ferrenha de minha avó, que lhe cobrava 
inapeladamente os prejuízos agravados de moagem a moagem; depois se rolou cheio 
de inquietações diante da situação insustentável que o oprimia de angústia – decidiu, 
enfim, convidar  todos os conhecidos para tornar mis inesquecível aquela despedida 
de derradeiro adeus... com que jamais se conformaria.  [...] Ele mesmo se ocupou em 
partir fatias enormes de churrascos de boi errado, interessado a obsequiar a todos os 
que o cercavam. Ia e vinha de faca e espeto empunhados, tão cheio de pilhérias e 
viveza, mostrando uma cara tão boa e agradada, tantas larguezas de coração, que 
parecia ter se safado das macacoas do velho, para nos dar, a nós mais íntimos a lição 
de que podia ser rijo e generoso, mesmo bafejado de morte. Mandou que a pobreza 
se abeirasse das tachas e do parol sem acanhamento, que enchesse as latas de mel e 
as cabaças de garapa; aquela trempe era de todo mundo! Só se ensombrava um 
pouco com a inconveniência dos mais salientes e exaltados, como se apenas a ele, 
regador da celebração, fosse reservado o direito de se descontrair (CDM, 1996, p. 
295, 296).   

 

 

 Essa celebração da morte do Engenho Murituba pode ser lida como uma irônica 

configuração da representação do fim da atividade canavieira. De maneira bizarra, como diz o 

narrador das memórias, comemora-se o encerramento de um ciclo econômico. A forma 

estranha como é anunciado o fim do Murituba – com churrasco, latas de mel, cachaça e 

garapa – é uma apropriação crítica e sarcástica do término de um ciclo, pois a suposta 

comemoração é de uma morte e, a rigor, não se comemora uma morte, ainda mais porque o 

Murituba era a vida do avô do serventuário do cartório. A celebração da morte do engenho é, 

portanto, uma relação intertextual desta micronarrativa do Engenho Murituba com a narrativa 

principal de Fogo morto.   
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Dantas faz da intertextualidade uma maneira de paradoxalmente desconstruir a velha 

aura de nostalgia e dor pelo término dos grandes ciclos e pelo fim da relevância dos 

sobrenomes.  Não mais o lamento do personagem representante da voz popular e/ou da 

memória social descendo as ladeiras do Santa Fé (como em Fogo morto). A cena 

contemporânea de Coivara da memória é ambígua: num primeiro momento, o sujeito autoral 

inicialmente parece inscrever a obra num ciclo de repetição de temas e da estética 

regionalista. No entanto, uma leitura mais atenta revela ao leitor o personagem-narrador 

dessas obras servindo-se do velho espaço regionalista para inserir nele a diferença no seio da 

semelhança: a forma bizarra de encerrar um ciclo econômico, comemorando com comida e 

bebida a “morte de um defunto” denominado cultura dos engenhos de açúcar, na figura do 

Engenho Murituba, é por assim dizer, um dos sentidos novos acrescidos à temática da 

decadência dos engenhos.         

Alfredo Bosi (1997) lembra, por outro lado, que Dantas é neto de senhor de engenho e 

que viveu boa parte da vida indistintamente entre bichos e livros, como também reconhece um 

tom autobiográfico na memorialística do referido escritor. O artifício de escrever memórias 

ficcionais como se fossem autobiográficas pode ser compreendido com a materialização de 

traços da percepção poética desse prosador sergipano. Talvez por isso haja na produção de 

Dantas tanto referências a uma tradição literária quanto à representação de um pouco do que 

ele próprio foi: o tabelião em Coivara, o funcionário de uma universidade pública de Sergipe 

em Sob o peso das sombras, fazendo com que obra e fragmentos da vida autoral se 

entrecruzem num discurso de ficção. 

A relação intertextual estabelecida entre Angústia, de Graciliano Ramos, e Coivara da 

memória, de Dantas, nas primeiras páginas é significativa, uma vez que os defuntos e o 

passado em que se encontram as pessoas e as coisas mortas, respectivamente, configuram uma 

forma similar de se começar a história.  As duas obras começam com uma série de nomes de 

familiares e de alguns empregados. Os personagens-narradores dos dois textos estão 

mergulhados num estado de depressão, como se estivessem se precipitando para a ruína, para 

o declínio. Luís da Silva pune-se por ter estrangulado o rival Julião Tavares; o escrivão-

narrador construído por Dantas é acusado de ter estrangulado o tio e rival coronel Tucão. 

Além disso, ao ler Coivara da memória, o leitor depara-se com o recurso das micronarrativas 

presente em Angústia. À semelhança desta obra de Graciliano Ramos, Coivara apresenta 

micronarrativas costuradas por uma narrativa principal: a de um personagem-narrador que 

cumpre prisão domiciliar por um crime e tece sua memória individual através da memória 

social. Como na narrativa principal, há o encarceramento do escrivão anônimo, no cartório 
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submerso nas suas angústias. Como micronarrativas, há os relatos individuais da vida dos 

avós e dos pais do escrivão. O recurso das micronarrativas também é utilizado em Cartilha do 

silêncio, pois uma narrativa multisseletiva manipula as vozes dos personagens, como se as 

cinco partes da obra representassem cinco micronarrativas com títulos dessas vozes.  

O leitor também percebe, por conseguinte, diálogos intertextuais entre Cartilha do 

silêncio e Angústia. Esta obra é um percurso das vicissitudes de Luís da Silva, que configura 

os indivíduos perdendo o sobrenome e a imponência.  Angústia coloca em cena o avô Trajano 

Pereira de Aquino Cavalcante e Silva, em seguida o pai Camilo Pereira da Silva que perdeu o 

sobrenome Cavalcante, depois o neto Luís da Silva que perdeu o sobrenome Pereira. De uma 

forma similar, isso ocorre na decadência da família Barroso em Cartilha, ou melhor, na 

primeira geração, o avô é chamado por todos de major Romeu Barroso; na segunda geração o 

filho é chamado de Cassiano Barroso; na terceira o neto é chamado apenas de Remígio. Sobre 

esse aspecto, o contexto social de Cartilha deixa de outorgar “patentes” aos chefes dos clãs 

familiares no curso do tempo; com isso, o sobrenome perde a importância, ficando apenas o 

passado enquanto memória.  

Nessa perspectiva, o leitor flagra, em Cartilha do silêncio, marcas de uma evocação ao 

estilo de narrar de Graciliano Ramos, num episódio em que o próprio narrador construído por 

Dantas se serve do vocabulário e do modo de falar deste memorialista para fazer uma 

descrição do caráter duvidoso de Belisário Barroso, extraído da opinião de Arcanja: “Homem 

de facão grande no município dele, como diria Graciliano, sujeitão que manobrava  parentes e 

aderentes, era bem capaz de arredondar e concluir um inventário em oito dias ou, conforme a 

conveniência, espichá-lo numa batelada de anos” (CDS,  2007, p. 129). Ao estilo de 

Graciliano, Dantas acrescenta a sátira a um espaço-tempo, no qual tudo se resolve com a força 

empreendida pela ameaça de um “facão” e pelos resquícios desse medo enraizado nos 

personagens presentes no raio de extensão dos patriarcas.   

Para além de uma mera intertextualidade, as narrativas de Cartilha tomam 

inicialmente como empréstimo um outro contexto: o de Angústia. Isso porque a semelhança 

dos nomes dos personagens e a perda de seus títulos nas duas obras não fazem da obra de 

Dantas uma narrativa nostalgicamente chorona, lamentando um ciclo que acabou, como numa  

tradição modernista.  Ao contrário, pois a matriarca Arcanja, em Cartilha, no comando da 

casa dos Barroso, representa os referenciais de uma cena contemporânea sobreposta às ruínas 

de uma família comandada por homens. Portanto, há tímidas mas significativas mudanças no 

seio de uma vida social representada, numa espécie de sentido novo acrescentado ao velho 
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espaço regional: a de um local desconstruído e, portanto, revitalizado pelos novos rumos da 

memória.         

O leitor também percebe, em Sob o peso das sombras, o personagem-narrador 

reportar-se a São Bernardo de Graciliano Ramos, ao opor seu estilo ao do também narrador-

personagem Paulo Honório. Justino reflete sobre a própria origem: “apesar de criado sem pai 

nem mãe, e como toda a descrença que isso acarreta, não cheguei a guia de cego, não roí as 

unhas areando tacho, nem fui puxador de enxada que nem aquele Paulo Honório que figura no 

romance de Graciliano Ramos” (SPS, 2004, p. 95).  O narrador Justino, porém, não para aí. 

No decorrer da obra, menciona e, portanto, traz à cena narrativa escritores como Sílvio 

Romero, Lima Barreto, Machado de Assis, Pedro Nava, Jorge Luís Borges e muitos outros. 

Isso sem falar no estilo do próprio Machado de Assis que parece ser tomado como 

empréstimo para desmitificar a Faculdade Rural de Mitologia e seus doutores, uma vez que 

Justino se vale de um sarcasmo mordaz para fazê-lo. Ou ainda satiriza o estilo irônico 

machadiano, numa sobreposição de ironias: “Tomem uma batida de pitada pra refrescar o 

juízo, ou então prefiram o nosso Machado, que dissolve a gravidade na ironia, que leva a 

coisa na pilhéria. Revertam a situação, aprendam a se distrair” (SPS, 2004, p. 80).   

Justino refere-se ao estilo machadiano de dissolver a gravidade das situações por meio 

do sarcasmo; recurso esse utilizado (e também satirizado) por ele próprio para avaliar os 

catedráticos da Faculdade de Mitologia em Sob o peso das sombras. Ao fazê-lo, o autor 

dessas memórias ficcionais utiliza a sobreposição de ironias como um recurso para delimitar 

uma diferença entre o seu estilo e o de uma tradição da literatura brasileira representada em 

Machado de Assis, entre outros.  

Sob o peso das sombras também estabelece um diálogo com “A educação pela pedra” 

de João Cabral de Melo Neto (SACRAMENTO, 2006b). No poema que dá nome à obra, o eu 

lírico de Cabral diz: 

  

 

Uma educação pela pedra: por lições;  
para aprender da pedra, freqüentá-la; [...] 
lições de pedra (de fora dentro, 
cartilha muda), para quem soletrá-la. 

* 
Outra educação pela pedra: do Sertão 
(de dentro para fora, e pré-didática).  
No Sertão a pedra não sabe lecionar, 
e, se lecionasse, não ensinaria nada; 
lá não se aprende a pedra: lá a pedra,  
uma pedra de nascença, entranhada a alma (MELO NETO, 2008, p. 207). 
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  O leitor percebe, a princípio, na trajetória de Justino pela Faculdade de Mitologia, a 

reconfiguração de uma educação feita por lições de pedra, de fora para de dentro, como o 

tratamento imposto ao protagonista das memórias pelo ex-chefe Jileu Bicalho em Sob o peso 

das sombras.  De forma similar, as lições recebidas por dona Senhora, em Cartilha, são lições 

de pedra: ensinamentos duros, recebidos a contragosto, impostos, primeiro pelo marido ao 

retirar-lhe o nome Rosário, depois pelo cunhado ao interná-la num hospício, por isso são 

lições de fora para dentro. De forma diversa, em Coivara o leitor percebe na rememoração do 

escrivão-narrador, no toante ao espaço pelo qual a avó e os agregados da casa circulam, um 

outro tipo de lição de pedra. Esta segunda lhe ensina de dentro para fora e, com isso, mostra 

que o sertão sabe lecionar. Ao fazê-lo, as lições de silêncio apreendidas pelo serventuário do 

cartório da avó e os ensinamentos alcançados com o sofrimento dos agregados da casa passam 

a fazer um sentido maior. A significação é alcançada com a memória do testemunho dos 

personagens que aprenderam as difíceis mas significativas lições. 

Embora este trabalho não tenha a pretensão de aprofundar os possíveis diálogos 

intertextuais estabelecidos entre a produção literária de Francisco J. C. Dantas e outros textos 

literários, o esboço rapidamente feito neste subcapítulo é relevante na medida em que mostra 

a relevância da tradição na memorialística desse prosador, funcionando como mais um 

exercício de erudição do sujeito autoral. Quer seja uma tradição recente do romance de 30 

como em Coivara, quer seja uma tradição dos avanços da técnica da narrativa como melhor se 

configura em Cartilha, quer seja numa tradição remota e recente trazida à tona pelo 

intelectual Justino Vieira em Sob o peso das sombras, a própria tradição é uma apropriação 

crítica em Dantas. 

 Se, num primeiro olhar, a tradição representa um peso na produção literária de Dantas, 

principalmente em Sob o peso das sombras, pois o narrador das memórias é explicitamente 

um indivíduo que tem um vasto conhecimento literário e parece sucumbir ao passado 

rememorado, Dantas sacode esse peso quando ironiza a própria tradição na qual foi formado e 

da qual se percebe como parte integrante. Talvez por isso o narrador Justino aproprie-se deste 

saber sem se inscrever por completo nele, mediante a desconstrução da relevância dos 

catedráticos, da Faculdade de Mitologia e, por conseguinte, do próprio conhecimento 

canônico. 

Os sujeitos-narradores desse prosador sergipano servem-se dessa tradição, mas vão 

além, à medida que colocam personagens e narradores fazendo da ironia séria um artifício 

para retomar temas e estética sem repetir os pressupostos ideológicos de um momento 

literário, através de pequenas mas significativas desconstruções sobre os modos de representar 
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os espaços e os indivíduos destes.  Sobre esse aspecto, o personagem-narrador de Sob o peso 

das sombras interroga: “Onde buscar a raiz da nossa identidade indelével, se a baliza dos 

lugarejos foi arrebentada pelos próprios filhos? Se as pátrias se cruzaram? Se perderam a 

ressonância original?” e continua de forma enfática “Só os paspalhões como fui a vida inteira, 

absorvidos nos livros, preocupados com essa miragem sem pesar as conveniências, sem ver o 

tempo fluir, são quem teima em relutar”(SPS, p. 83).  

 O cruzamento das pátrias, mencionado por Justino em Sob o peso das sombras, 

corresponde a uma significativa reflexão sobre a perda de uma identidade autêntica e regional 

ou local, a uma ironia àqueles que acreditam nessa suposta identidade, bem como a uma 

erudição do personagem-narrador construído por Dantas. Além disso, o processo de 

intertextualidade que Dantas estabelece com a releitura da decadência da cultura dos 

engenhos de açúcar em Coivara, a derrocada das grandes famílias em Cartilha, o declínio da 

aura dos intelectuais e da Academia em Sob o peso das sombras e as faces da “educação pela 

pedra” nas obras fazem dessa sucessão de arruinamentos brotar a legitimação dos discursos 

das minorias que resistem ao esquecimento.  

 

3.2 Cárcere, memória, testemunho e esquecimento  

 

O avôo da memória perseguida pela saúde 
minada – Arcanja pondera murmurante – 
quebranta as minhas forças. Vai de 
empreitada com o queimor ralando as 
costas, e a tormenta da cabeça varejada a 
naufrágios, açoites, ventanias, já caidinha 
por ter de deixar o filho e, pelo ansiar 
antecipado, refém ao ajuste com a tal 
indesejada. 

 (Francisco J. C. Dantas, 1997, p. 119) 
  

 

 As narrativas da autoria de Francisco J. C. Dantas configuram muito do testemunho 

alheio, embora tragam consigo marcas do próprio punho. É como se este romancista fizesse 

das palavras um laboratório fotográfico; com isso, manuseasse as imagens do passado de um 

lado para o outro e brincasse com os vários ângulos de revelar a cena ou narrar os 

acontecimentos. O resultado é a rememoração, operando como criação no texto literário e 

funcionando como fragmentação aos olhos do leitor. Coivara da memória, Cartilha do 

silêncio e Sob o peso das sombras constituem-se em metáforas vivas do manuseamento das 

imagens da memória do indivíduo enquanto antena do mundo.       
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 Na opinião de Silviano Santiago (2002, p. 46), “o narrador pós-moderno é o que 

transmite uma ‘sabedoria’ que é decorrência de uma vivência alheia a ele, visto que a 

substância viva que narra não foi tecida da sua existência”. Ainda para o teórico, “o narrador 

pós-moderno sabe que o ‘real’ e o autêntico são construções de linguagem” (SANTIAGO, 

2002, p. 46) porque tal voz narrativa assume-se como ficcionista, embora traga na linguagem 

indícios de sua autobiografia. Mesmo assim, o narrador deixa pistas no discurso, no sentido 

de ele ter consciência de que muitas das suas histórias narradas são frutos da memória social 

ou ainda são ficção, criação e até ilusões alimentadas por ele próprio, as quais paulatinamente 

perdem a força e se revelam ao leitor, ao longo da própria narrativa.  

Essa discussão ajuda a ilustrar bem algumas características presentes nos três textos de 

Dantas. Ao mesmo tempo que suas narrativas trazem consigo um aspecto fortemente  

testemunhal, também deixam a impressão de que a substância viva que narra não se 

fundamenta apenas na existência de seus narradores, se pensados como sujeitos da memória. 

Embora os sujeitos-narradores desses textos ficcionais, tenham presenciado e principalmente 

escutado muito das histórias que contam, a memória social está fortemente presente em suas 

óticas.  

Em Coivara da memória e em Sob o peso das sombras, Dantas serve-se de um 

narrador em primeira pessoa para escrever memórias de cunho pessoal da qual brotam uma 

gama de acontecimentos da memória social. Tais narradores avaliam uma época acostumada a 

viver dos despojos do passado: o fim dos engenhos, o declínio da sociedade patriarcal, o 

descrédito nos intelectuais e nas instituições. Embora Cartilha do silêncio se valha de uma 

ótica multisseletiva, esse mesmo narrador (paradoxalmente) mostra Cassiano escrevendo os 

autos de sua memória: configuração de uma última centelha de um ciclo familiar e econômico 

esgotado. Nas palavras de Cassiano,  

   

 

Já agora, não pode reflorescer, lançar projetos pra cima, que nem os pés-de-pau. Por 
isso mesmo lhe resta o direito de tirar a limpo o seu passado, mormente se esse 
apelo não estropia nenhuma criatura, e lhe abranda a força do desânimo. É esse meu 
derradeiro desafio, embora, a essa altura da vida, venha assim meio a reboque. Entre 
a dianteira e o rabicho dessas notas que não findam nunca, não anda atrás de se 
deixar vencer pelas piruetas da saudade (CDS, 1997, p. 283).  

 

 

O comentário de Cassiano sobre o seu último desafio é um desabafo nas notas que 

parecem não se findar, a exemplo do próprio processo de rememoração. Como testemunha 
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dessas ruínas sociais, esse personagem da memória pessoal serve-se do testemunho dos 

outros. Corroborando tal discussão, “a testemunha não seria somente aquele que viu com os 

próprios olhos, [...] a testemunha direta” (GAGNEBRIN, 2004, p. 93). Ou melhor, a 

testemunha seria também quem ouve a narração da experiência do outro (cf. GAGNEBRIN, 

2004); portanto Cassiano narra com as experiências suas e do outro, com o próprio 

testemunho no sentido estrito e com o depoimento do outro. Ao narrar com o testemunho de 

terceiros, o personagem apoia-se na memória social e ressente-se ao perceber-se ou não 

afastado destas.  

Ao mergulhar no redemoinho do tempo, o personagem-narrador de Coivara tenta 

costurar o passado com as vozes dos viventes de outrora. O escrivão-narrador recolhe os 

fragmentos da memória, ou os frangalhos, como ele próprio chama. Deixa-se impregnar pelas 

vozes do passado, mergulha na rememoração das vozes grosseiras e rudes nas quais se 

reconhece. De modo que, no instante da rememoração, a distância converte-se em 

proximidade e o serventuário do cartório permite-se reencontrar resquícios do passado na 

figura dos avós maternos, da tia Justina e dos demais parentes, amigos e velhos conhecidos, 

como o velho Cazuza e tantos outros:  

 

 

Como poderei tocá-lo ou reconhecer nele o cheiro das contendas do passado, as 
pancadas das vozes grosseiras e rudes, o bafio de ódio empestando o ar? Onde 
andará toda essa matéria volatilizada? E se restam apenas estes frangalhos em minha 
memória, por que então ainda os retenho com tanta intensidade e tão nitidamente? 
Por que me apetece escavar estes ossos inúteis, cheirar a sua solidez indecifrável? 
Por quê, se daí não retiro nenhum sentido aproveitável, nem a menor pancada de 
alento? [...] Perdido no círculo de fogo e pedra onde se entrelaçam as idas e vindas 
de qualquer vivente, não vejo escapatória mais iluminada do que as maluquices de 
tio Burunga e as paixões de Lameu Carira, pedaços do roseiral de minha avó! Fora 
daí o que há são a sisudez do meu avô e os lamentos de Boi Menino, são as chagas 
de Garangó e a via-crucis de João Marreco, essas vozes que me comovem e me 
largam aqui sozinho, escavando as raízes da barriguda, sem me deixar sequer ilusões 
(CDM, 1996, p. 395).  

   

 

 Apoiar-se na memória social das vozes de João Marreco, Garangó, Lameu Carira, Boi 

Menino e demais personagens que estão à margem é uma forma de o personagem-narrador de 

Coivara resistir ao esquecimento, pois “é como dano à confiabilidade da memória que o 

esquecimento é sentido. Dano, fraqueza, lacuna” (RICOUER, 2007, p. 424), constantemente 

passível de um preenchimento sempre provisório, fragmentado pela possibilidade de esquecer 

o passado.  Dentro desse contexto, “a própria memória se define, pelo menos numa primeira 
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instância, como luta contra o esquecimento [...], uma exortação a não esquecer. Porém, ao 

mesmo tempo, e no mesmo movimento espontâneo, afastamos o espectro de uma memória 

que nada esqueceria” (RICOUER, 2007, p. 424). Tanto seria impensável alguém reter a 

experiência de toda uma vida quanto seria possível o personagem precisar do esquecimento 

para lembrar. Ademais, o esquecimento pode ter função terapêutica.  Só se rememora aquilo 

que a própria consciência suporta lembrar. Talvez por isso a memória seja o que se lembra e o 

que se esquece e, portanto, como diria Paul Ricouer (2007), o indivíduo precise da não 

lembrança para rememorar, para saudar o retorno de um fragmento do passado e do 

esquecimento.  

 O leitor pode observar como a memória e o esquecimento caminham juntos nessa cena  

protagonizada pelo narrador Justino de Sob o peso das sombras, na qual, em meio ao 

esquecimento, este se lembra de uma possível motivação para a cunhada deixá-lo:     

 

 

Cabisbaixo, derrotado, crucificado ali no meio de meus livros, continuei com o meu 
exame de consciência mais à vontade, visto que Leopolda se ausentara pra pôr 
Agripina a par da casa. Não dei com nenhum erro, nenhum pecado, mesmo venial. É 
certo, porém, que, na minha derradeira ida ao Samaritano, minha mão solta, 
ingovernável, numa hora febril, nebulosa tateando o travesseiro, apalpara os seios da 
enfermeira. Pensei que apertava a almofada. Não sei contar isso direito. Acho que 
delirava. Na verdade, tudo indica que a coisa não passa de sensacionalismo e de 
intriga da criatura fogosa. Suponho que não houve nada. Se chego a mencionar essa 
invencionice assim como uma meia verdade, é porque devo estar sugestionado. Só  
me lembro ao certo da criatura me chutando a mão com o cotovelo, e rosnando: — 
Seu velho devasso! Tarado! Vou contar tudinho a Dona Leopolda!  — Me lembro 
porque doeu, fiquei com hematoma. A criatura sim, é quem vivia a me provocar 
(SPS, 2004, p. 359).    

 

 

Quando Justino diz que não sabe se cometeu algum erro para Leopolda ir embora, 

decerto o personagem-narrador utilizou o recurso dos lapsos de memória ao qual todos estão 

sujeitos. Se a memória precisa do esquecimento para rememorar; se em toda memória há uma 

não memória e uma paradoxal vontade de lembrar com medo de trazer à tona verdades de um 

passado doloroso; se portanto a memória de alguém revela apenas o que este suporta saber; 

então pode-se entender algumas lacunas no discurso memorialista de Dantas. Três casos têm 

uma importância singular em Coivara da memória, Cartilha do silêncio e Sob o peso das 

sombras. O primeiro diz respeito à autoria e às motivações de um crime supostamente 

praticado pelo anônimo narrador das memórias.  O segundo diz respeito ao fim trágico de 

dona Senhora. O terceiro é a não memória de Justino em relação aos filhos.  
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A relação memória e esquecimento ocorre de acordo com a maneira como os 

narradores e personagens se relacionam com a categoria temporal; com isso, percebem-se as 

três narrativas jogarem com o tempo do enunciado e da enunciação. O tempo da enunciação é 

o tempo de contar, é o do narrador, o de quem narra a história, o tempo de narrar, o presente 

em que o sujeito da memória se situa para relatar os acontecimentos. O tempo do enunciado é 

o tempo do contado, da história, da narrativa, é o tempo dos personagens (cf. RICOEUR, 

1995) O intenso jogo do tempo da narrativa tanto constitui o ciclo presente-passado, quanto 

chama a atenção do leitor para equívocos que a distância temporal leva à recapitulação do 

passado.  

O ciclo presente-passado funciona, de imediato, como indício de um encarceramento, 

à medida que os sujeitos-narradores se veem atrelados a essa condição duplamente temporal. 

É como se o sujeito da memória estivesse encarcerado a esse ciclo temporal para sentir a 

rememoração, os quais fazem os narradores repensarem a tradição no nível de uma cultura 

representada. A apropriação crítica da memória enquanto metáfora é também uma maneira de 

mostrar o quanto a ideia de encarceramento é cara à literatura brasileira e, portanto, merece 

ser revisitada e reelaborada. Também serve para mostrar a imprecisão e a subjetividade da 

rememoração. 

Já virou lugar comum afirmar que a memória é seletiva. Da mesma forma, “a narrativa 

comporta necessariamente uma dimensão seletiva” (RICOUER, 2007, p. 455).  Ao terem o 

caráter de seletividade, rememoração e narrativa, ou melhor, a narrativa de memórias vale-se 

do esquecimento como uma parte constitutiva da própria memória para mostrar que o 

esquecimento deixa rastros, pistas a serem colocadas no falho e incompleto quebra-cabeça da 

rememoração.  

O crime em Coivara delimita a ligação do serventuário do cartório com o presente.  

No tempo da enunciação, a proximidade do julgamento e da condenação dada como certa 

intensificam a ideia de encarceramento no cartório-prisão. Os arquivos existentes nesse 

espaço e a situação de prisão domiciliar do escrivão-tabelião, à medida que este indivíduo 

vive um encarceramento real e outro metafórico, fazem-no um portador de outras situações de  

cárceres: a da avó à condição reservada às mulheres, a de Garangó e João Marreco 

(personagens de Coivara) reduzidos a uma existência subumana. Com o intuito de escapar das 

garras do ex-patrão, Garangó esquece que tem a capacidade de falar. Reconhecendo-se neste, 

o narrador das memórias parece ter esquecido o próprio nome. O narrador sem nome, em 

primeira instância, pode ser considerado uma apropriação do narrador da tradição remota. 
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Ao analisar a figura do narrador anônimo, o leitor pode pensá-lo enquanto estratégia 

textual de identificação com aqueles que desapareceram por tão completo que ninguém se 

lembra do nome. O esquecimento tem uma função importante em Coivara: não aceitar a 

autoria de um crime, empurrar a culpa para os outros: os sobrinhos do Coronel Tucão, 

Luciana, o acaso. Se o personagem lembra apenas aquilo que a consciência pode admitir, 

então o narrador anônimo de Coivara não suportaria estar na mesma condição moral do tio e 

assassino do seu pai. Talvez por isso apareçam apenas fragmentos do crime misturados à 

motivação de matar e à acusação à ex-namorada, conforme ocorre neste episódio em que o 

escrivão culpa Luciana pelo desfecho trágico do ódio pelo coronel Tucão: 

 

 

Depois de uma queda de não sei quantos anos, mas nem sempre sem recaídas e 
hesitações, eis que Luciana chega e parte para o meu ódio respectivamente se aliviar 
e recrudescer em labaredas enormes. A partir daí tenho me concentrado em acalentar 
essa vingança de todos os modos, sem jamais arrefecer vigilância, certo de que só 
largarei a crosta de sujeira e vergonha quando espatifar o velho manda chuva. 
Luciana seria a única que poderia deter as minhas mãos preparadas para a hora fatal. 
Mas se ela até agora não me deu o menor sinal, também isso é bom, porque enfim 
posso me reconciliar com o meu pai abertamente, sem nenhum borrão na minha 
lealdade (CDM, 1996, p. 382). 

  

 

Dizer que Luciana poderia tê-lo evitado de uma suposta precipitação para o delito é 

algo possivelmente utilizado pelo escrivão-narrador de Coivara para se eximir de uma 

possível responsabilidade ou culpa. Quando o serventuário do cartório aparece na posição de 

autor do crime ou na posição de alvo na armadilha que o vitimou, o leitor fica com a 

impressão de que o narrador anônimo não suportaria aceitar esta ou aquela verdade. É 

anônimo porque sua consciência não lhe permite se mostrar através da memória individual, 

nem ser mostrado através da memória coletiva. Talvez ele próprio não queira saber a 

veracidade dos fatos. Ou ainda, prefira brincar com o leitor. Ora vítima  inocente, ora culpado 

e ludibriador. O fato é que está encarcerado, o que não significa necessariamente sinônimo de 

culpabilidade, mas a concretização da condição que mantém com o passado, com a tradição 

dos inúmeros crimes cometidos por desforra.  

O serventuário do cartório de Coivara cumpre prisão domiciliar no cartório onde 

aguarda o que ele próprio considera farsa em forma de julgamento. Escreve sua experiência 

do cárcere; com isso ironiza os coronéis sem farda do agreste e do sertão sergipano e a Justiça 

no discurso do juiz que decretou sua prisão, na iminência da própria condenação: “A Lei é 

iniludível na prática da vigilância! É infalível na letra das sentenças! Como o senhor é 
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membro da Justiça, todos vão ver que a Lei começa de casa. É imparcial para todos: ricos e 

pobre, pretos e brancos, grandes e pequenos! O senhor não se engane!” (CDM, 1996, p. 18). 

As ameaças do juiz ao escrivão-narrador de puni-lo exemplarmente para mostrar a 

seriedade da Justiça é significativa. O narrador anônimo de Coivara está num ciclo presente-

passado, pagando por um crime cuja autoria não importa para uma Justiça – ao que tudo 

indica comprada – Dantas dá um significado maior ao cárcere ao qual o escrivão está 

previamente condenado.  De uma forma diferente, mas não menos instigante, encontra-se o 

tio de Justino – narrador de Sob o peso das sombras.  Tio Melenguê decide entrar para a 

polícia da Bahia, lá desobedece uma ordem do Tenente Elesbão que queria humilhá-lo. É 

surrado, expulso da polícia, julgado à revelia. O tenente é assassinado, a polícia persegue 

Melenguê para vingar a morte do oficial. O desfecho é um misto de farsa e esquecimento, 

como o leitor pode observar: 

 

      

Uns dois ou três anos depois, Tio Melenguê, que era sujeito maciço, bem 
conservado, aparece como um trágico boneco em cima do cavalo esbrabejado, 
adquirido de novo, na feira de Contendas do Papudo. Nunca se teve certeza se ele 
mesmo se amarrou como meio de apressar a própria morte que demorava, ou se o 
moeram a pancadas e fizeram daquilo para despistar. A primeira hipótese me parece 
improvável, apesar de sua destreza, uma habilidade criou fama, em dar nós 
inseparáveis com os dentes. Por outro lado, sem ter uma explicação cabal, é natural 
que a rude comunidade do Alvide saísse, aos tentames, à cata de uma resposta 
plausível para resolver aquela morte intrigante. Em condições de semelhante aperto, 
qualquer invenção absurda costuma ser acolhida com verdadeira (SPS, 2004, p. 175-
176).  

 

 

 O fim trágico de tio Melenguê é uma espécie de lacuna na memória social do eixo 

Sergipe/Bahia/Alagoas. A ausência de mais informações sobre como ocorreu o homicídio do 

qual certamente tio Melenguê foi vítima, demonstra as vozes da memória coletiva se omitindo 

de relatar os acontecimentos. Ninguém diz ter visto o assassinato. Melhor seria acreditar que 

tio Melenguê teve o trabalho de subir no cavalo e em cima deste se matar. Ademais, algumas 

vezes é melhor não lembrar dos acontecimentos, deixá-los no anonimato ou simplesmente 

ironizar a farsa do esquecimento. Essa é a opção menos arriscada de quem já nasce condenado 

à condição marginal, ao medo e à perseguição do mais forte. Ou estaria o sujeito-narrador 

falseando os acontecimentos, quando indaga “será que Tio Melenguê havia se matado?” (SPS, 

2004, p. 177), ou ainda, seria uma ironia ao esquecimento e à consequente ausência de 

informações  sobre os fatos.   
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O importante no episódio do tio de Justino em Sob o peso das sombras e na sentença 

anunciada para o escrivão de Coivara está no fato de os respectivos narradores trabalharem 

com a farsa promovida por duas instituições próximas: a Justiça e a polícia.  Mais do que se 

ater a especular a culpabilidade dos envolvidos, interessa ao leitor ver como se apresentam 

essas contemporâneas memórias do cárcere. A prisão do narrador anônimo de Coivara  

mostra através da memória social que no Brasil não importa se o indivíduo é inocente ou 

culpado. Da mesma forma, o ocorrido com o tio do narrador Justino: o importante é a quem 

interessa que o suspeito seja considerado culpado, principalmente quando o acusado se 

encontra à margem, segundo a fala de Justino:  

 

 

Além do mais, essa improvável versão do suicídio foi misteriosamente apoiada e 
defendida de unhas e dentes pelo Delegado Josino Viloso, cuja investigação sobre o 
caso, aliás, deu em nada. E me lembrar que eram amigos! Será que o Delegado 
fizera corpo mole, pergunto hoje, temera prender o assassino, só porque o morto era 
procurado da polícia e domiciliado na sua jurisdição? (SPS, 1997, 176). 

 

 

O descaso do delegado em esclarecer o crime é um forte indício de que a farsa da 

versão do suicídio de tio Melenguê de Sob o peso das sombras é tão dramática quanto a farsa 

da acusação de loucura e a prisão no sanatório impostas a dona Senhora em Cartilha do 

silêncio. Quando o marido Romeu falece, o cunhado tenta seduzi-la para ficar com o 

patrimônio do irmão. Como dona Senhora recusa o assédio de Belisário, este a acusa de estar 

louca, convence a família, suborna médicos, ludibria a todos e joga a cunhada num sanatório:  

 

 

Agindo em nome da Justiça, a primeira providência séria que Belisário tomou foi 
meter tia Senhora numa camisa-de-força e empurrá-la num vapor endereçada a um 
hospício em Recife. Tanto a pegaram de mal jeito, que lhe fraturaram a munheca da 
mão direita. A hora do embarque foi um drama da mais nefana impiedade. 
Esgadanhada, vertendo catarro, lágrimas e baba, tia Senhora gritava socorro, se 
retorcendo em vão para se soltar, clamando ao vento que ia morrer afogada. A 
quanta desgraça a gente tem que agüentar! E ainda sem se mover! Uma miséria de 
Calibre, se representando desumana a fundar assim funesta, só acontece mesmo com 
uma viúva desamparada e perdida que não aprendeu a se reger (CDS, 1997, p. 147).  

 

 

A truculência utilizada contra dona Senhora na sua prisão no hospício é a cena mais 

atroz da obra. O episódio é baseado nas memórias de Arcanja, a sobrinha querida que não 

conseguiu fazer algo para ajudar a tia postiça. A maneira abrupta como dona Senhora é 
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retirada de cena até morrer cheia de piolhos e lêndeas, no hospício, representa mais um 

encarceramento na memorialística deste escritor. A condição reservada à mulher está 

configurada, em Dantas, na avó escolhida como mercadoria pelo avô em Coivara, no sexo 

com hora marcada entre dona Senhora e Romeu, em Cartilha.  No entanto, mais do que 

assumir uma posição em defesa das mulheres, a narrativa de Dantas coloca todos (homens e 

mulheres) numa situação de desfavorecimento, à margem de um processo social que aprisiona 

todos. Os episódios desses homens e mulheres configurados aparecem de forma tão incisiva 

para que a condição de margem à qual os indivíduos do século XX, em especial, foram 

submetidos não seja esquecida, resista, portanto, ao esquecimento, façam valer as lutas 

travadas no interior das relações sociais, institucionalizadas ou não. Os coronéis, os majores e 

os tenentes nos textos ficcionais de Dantas decerto são uma forma de não deixar cair no 

esquecimento os séculos de dominação e exclusão dentro de todas as classes sociais. 

Ademais, um outro tipo de cárcere é construído nas narrativas trabalhadas.  A “casa 

que não é lar”, configurada no cartório onde o escrivão encontra-se preso, é reescrita nos 

outros dois romances.  Cartilha configura o processo de decadência da sociedade patriarcal, 

em que o silêncio dá forma à casa não funcionado como lar, principalmente com a morte de 

Romeu e a posse indevida dos bens deste patriarca pelo irmão Belisário, com a consequente 

clausura de dona Senhora no sanatório e de Cassino no internato. Sob o peso das sombras 

também trabalha a ideia do cárcere a partir da “casa que não é lar”. A morte da esposa 

Damarina traz à tona uma condição das narrativas de Dantas, que parece mostrar que o 

indivíduo não tem mais para onde voltar.  O nojo que o filho de Justino sente do pai, os outros 

dois filhos que não comparecem ao enterro da mãe e a falta de emoção de Esmerado diante do  

cadáver da própria mãe representam uma ausência, as ruínas de uma família cujos integrantes 

são personagens afastados por uma espécie de abismo de indiferença:  

 

  

Somente um dos nossos filhos se dignou a vir de São Paulo para o consolo e 
satisfação da mãe moribunda. [...] De gravata no pescoço, descontraído e risão, se 
conduzia feito um lorde a quem a morte da mãe pouco incomodava. [...] Mas eu 
fitava meu filho Esmeraldo diante da mãe morta e não lhe notava nenhum gesto de 
dor! Mais tarde abracei-o perante o túmulo que se fechava, e ele me veio com os 
braços pendidos, as mãos frouxas, com nojo de me tocar (SPS, 2004, p. 60-61).  

  

 

 A indiferença de um filho e ausência do outro mostra que não ver “a casa como um 

lar” para se retornar é uma condição da sociedade contemporânea que se apresenta. Também é 
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uma maneira de olhar para trás, para a tradição, e indagar se algum dia a casa realmente 

funcionou como lar, ou se apenas fica perceptível a ilusão de que a família tenha sido um 

espaço melhor do que os outros, e com isso, atualmente existe a consciência de que a casa 

como suposto lar nunca passou de uma visão idealizadora de um espaço social criado por 

indivíduos que resistiram por muito tempo à destituição das ilusões. Certamente essa é mais 

uma discussão resgatada pela tradição do romance neo-realista que se apresenta na cena 

contemporânea, bem como a reativação do descrédito às instituições brasileiras, e a 

desconstrução da obrigação dos filhos ampararem os pais na velhice como algo natural nas 

relações sociais. Tal tomada de consciência pode ser considerada mais um cárcere a aprisionar 

o indivíduo, uma condição da sociedade configurada que merece atenção em meio às muitas 

ruínas sobre as quais os contemporâneos reconstroem suas memórias.   

 A casa que não é lar em Sob o peso das sombras propicia uma espécie de não memória 

convertida nos traços de uma falta. Fora três ou quatro pequenos fragmentos relatando os 

filhos na ausência ou numa presença se convertendo em ausência, pela indiferença e 

desencontro. Se, no entanto, ela não se faz presente, a Universidade de Mitologia se faz, o que 

demonstra que o ciclo vicioso estabelecido entre o velho casarão e a própria Universidade de 

Mitologia são memórias de um moribundo, encarcerado num ciclo presente-passado. Quem 

sabe o narrador Justino não está desenhando o quadro da farsa da vida humana; uma 

encenação que reserva alguns instantes lúdicos de humor e ilusões, sem os quais a vida seria 

insuportável. 

 Se é verdade que em toda memória há uma não memória, uma vontade de esquecer, a 

qual é paradoxalmente uma vontade de rememorar, as lições de silêncio aprendidas na cartilha 

do padrinho Barbarino e do quixotesco Tio Melenguê trazem de volta fragmentos de uma 

infância e de uma adolescência: metáfora de um espaço-tempo perdido no vão da memória.  O 

personagem tenta apagar os rastros do passado recente; com isso parece acendê-los, uma vez 

que o ressentimento o impede de deixá-los para trás. Entre os sujeitos-narradores construídos 

por Dantas, Mané Piaba, de Cartilha, e Justino, de Sob o peso das sombras, são os que mais 

expõem direta e abertamente a própria condição ressentida. Talvez por estarem à margem no 

sentido lato de personagens desvalidos e excluídos de um processo social injusto. Mas isso 

não constitui um empecilho para que as demais vozes narrativas assumam uma posição de 

margem, pois recusam a posição de centro, identificam-se com o sofrimento dos excluídos, 

experimentam uma dor dos desamparados: “Fora daí há a sisudez do meu avô e os lamentos 

do Boi Menino, são as chagas de Garangó e a via-crucis de João Marreco, essas vozes que me 
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comovem e largam aqui sozinho, escavando as raízes da barriguda, sem me deixar sequer as 

ilusões” (CDM, 1996, p. 395).  

 Quem poderia dizer que a avó em Coivara não se configura uma margem? Nas 

palavras do narrador, era uma anciã precoce e uma trabalhadora incansável: a última a se 

deitar, a primeira a se levantar. Da mesma forma, dona Senhora em Cartilha: a mulher cujo 

belo nome Rosário foi retirado pelo marido e substituído pela alcunha de Senhora do lar. 

Leopolda de Sob o peso das sombras personifica a mulher da tradição, cujo empenho em 

cuidar dos parentes doentes lembram uma tarefa exercida pelas margens. No entanto, algumas 

vozes sociais são mais marginalizadas do que outras: João Marreco, Garangó, Sinhá Vitória 

de Coivara; Avelina e Mané Piaba de Cartilha; tio Melenguê e os anônimos do Alvide de Sob 

o peso das sombras são peças do fragmentado quadro das margens representadas pelas 

contemporâneas memórias ficcionais.    

 

3.3 Margens no ciclo presente-passado  

 

É pensando nesses irmãos desventurados 
que evoco o dia em que cheguei, menino 
assustado. Do cansaço da longa viagem a 
cavalo, as minhas pernas franzinas mal se 
equilibravam, os dedos dormentes não 
sentiam os estribos. Cogito nos dias que 
foram, fecho os olhos e sinto a meus pés 
aquela Rio-das-Paridas provinciana, se 
arrastando devagarinho como uma 
salamanta que se espreguiça após um 
banho se sol.    

(Francisco J. C. Dantas, 2004, p. 76) 
 

 

Nos textos literários de Francisco J. C. Dantas, as margens ou os excluídos não são 

apenas os pobres condenados à própria sorte, nem somente as mulheres cujo processo de 

dominação masculina lhes impingiu uma posição social secundária. Os marginais também são 

as demais vozes que não estão numa posição de centro.  Embora o centro esteja presente na 

figura de coronéis e de chefes dos clãs familiares; estes aparecem na narrativa para confirmar 

a posição de exclusão das demais vozes sociais representadas. A saber, homens e mulheres 

são configurados na ficção desse escritor como indivíduos condenados a diversos tipos de 

situação de exclusão, pensadas no ciclo passado-presente. O passado rememorado traz à tona 

a condição de exclusão social reservada às mulheres e aos agregados da casa que não 

recebiam salário, estes vivendo, portanto, sob a cultura do favor, numa condição semi-
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escravocrata. O presente perfaz as ruínas de um espaço-tempo cuja herança são histórias de 

ressentimentos, mostrando que a situação de desigualdade continua presente dentro e fora das 

instituições sociais.  

Ao resgatar fragmentos da história das minorias, Dantas parece se apropriar 

criticamente das discussões sobre a memória dos ressentidos. Ao fazê-lo, mostra de forma 

irônica  –  mediante o movimento de seus narradores  –  que a tendência ao ressentimento não 

é exclusiva dos pobres diabos. Não apenas negros, mulheres e miseráveis estão sujeitos ao 

ressentimento, mas os indivíduos que ocasionalmente são empurrados para uma condição de 

exclusão e de perseguição, o que ocorre nos vários espaços sociais. Condenados a uma 

situação de exclusão social, os personagens se ressentem contra os menos desfavorecidos 

economicamente, como ocorre em Sob o peso das sombras. Sobre Tio Barbarino, “Já 

comentei que não era um sujeito rico, mas, nas condições de penúria eternizadas ali, era 

olhado com a inveja que todo pobre remete a um homem remediado” (SPS, 2004, p. 163).  

Se, a princípio, o leitor pode pensar em dois tipos de ressentimento: o dos fracos ou 

dominados em relação ao dominador; e o dos dominantes quando se encontram face à revolta 

daqueles que consideram inferiores (cf. NIETZSCHE apud ANSART, 2004, p. 19); não pode 

limitar-se a pensá-lo como o fruto da inveja, ódio e rixa entre classes. Sobre esse aspecto, a 

experiência de humilhação – em qualquer espaço social – justifica as histórias de 

ressentimentos, à medida que instiga o indivíduo a ficar preso à rememoração. “A humilhação 

não provem apenas de uma inferioridade. Ela é experiência de amor-próprio ferido, 

experiência de negação de si e da auto-estima suscitando desejo de vingança” (ANSART, 

2004, p. 22) e reparação.  

O ressentimento revela uma propensão ao amor e ao ódio, mas também a capacidade 

de indignação e de resistência às injustiças. Por isso não é vivenciado apenas entre os 

indivíduos de classe sociais diferentes, mas ocorre com freqüência entre pessoas da mesma 

classe social. Existem indivíduos da mesma camada social cultivando entre si histórias de 

ódio e vingança nas disputas por poder; ao passo que sujeitos de classes sociais diferentes 

cultivam amizades, portanto parece haver na cena contemporânea uma disposição das peças 

da memória social e das margens colocadas em uma outra ordem. O ressentimento não é a 

caricatura de um recalcado. Quando bem elaborado, pode ser canalizado como reação a uma 

condição social ou familiar injusta. Quando mal canalizado, funciona como um veneno que 

alguém ingere, ingenuamente, esperando que o outro seja atingido. 

As histórias de ressentimentos na ficção de Dantas são visivelmente as dos indivíduos 

que experimentam a condição de margem, decerto porque a literatura contemporânea 

Please purchase 'e-PDF Converter and Creator' on http://www.e-pdfconverter.com to remove this message.

http://www.e-pdfconverter.com


 129

supervaloriza as narrativas das minorias. Tais personagens parecem celebrar a própria 

condição minoritária, no sentido de uma apropriação crítica das minorias configuradas na 

literatura brasileira, para com isso resistir ao esquecimento dos séculos de exclusão e 

indiferença. 

O escrivão-narrador de Coivara da memória é um indivíduo anônimo. A ausência do 

nome do narrador-personagem coloca-o de imediato à margem, porque possibilita a sua 

identificação com as minorias fortemente representadas em João Marreco e Garangó, o nome 

é a condição mínima de dignidade atribuída ao indivíduo, tal posição faz do serventuário do 

cartório um portador da memória social e do testemunho presente nessas vozes. O 

personagem-narrador de Sob o peso das sombras vende uma posição à margem ao leitor 

durante toda a narrativa, quer seja em relação ao ex-chefe e algoz, quer seja ao se colocar na 

condição de representante da massa de excluídos do Alvide.  A narrativa de Cartilha do 

silêncio é costurada pelas memórias individuais dos personagens, que tanto são percebidas 

como à margem de um sistema social e familiar, quanto são entremeadas pela memória 

coletiva, provavelmente de Mané Piaba: testemunha dos cem anos das histórias de silêncio 

que enclausuram a família Barroso.  

Autêntica configuração dos excluídos e das minorias, Mané Piaba de Cartilha é um 

personagem que luta contra o esquecimento. Comportando-se como se estivesse repleto de 

lembranças, a memória em Piaba tem a princípio algo de grandioso. A história desse 

personagem se confunde com a vida de todos os Barrosos. É uma figura marcante, cujo 

testemunho revela como os agregados acompanham a derrocada da família. Como testemunha 

ocular da história, Mané Piaba ora experimenta o ressentimento daqueles que passaram pela 

experiência de humilhação, ora degusta o esquecimento dos ressentimentos. Inegavelmente há 

entre Mané Piaba e Cassiano uma história de ressentimento marcada por atritos resultantes do 

ódio entre o dominado e o supostamente dominante. Mas também existe uma repulsa a uma 

condição empregatícia de humilhação. No presente, Piaba vive sobre as ruínas de passado e 

de uma família comandada pela não autoridade de um patrão imponente. Quando não 

reconhece a força empreendedora do major Romeu no filho Cassiano, Piaba ressente-se e 

culpa este pelo término de um ciclo. A Cassiano incomoda a intromissão de um subordinado. 

Para além de uma rixa entre patrão e empregado, aos dois personagens de Cartilha 

incomodam a semelhança de suas trajetórias de subordinação e submissão, cada um ao seu 

modo:  
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Com seu Cassiano mesmo, sempre falou pisando em ovos, com medo de ser 
inconveniente, ofender a sua praxe. É sujeito cheio de papulagem. Anda todo 
enfrajoado pra meter banca, mode o povo reparar, e gosta de umas relepadinhas do 
cão: não sabe tratar amizade com agregado, não bota confiança no espírito da gente 
(CDS, 1997, p. 238). 
 
Seu Cassiano mesmo, não entende de trabalho, nasceu pra chupar o sangue dos 
miúdos, ou pra comer do cabo da caneta. Passou a vida inteira comprando boniteza 
sem serventia [...] e nós aqui de sola de pé no chão, sujeito a bicho-de-porco, 
esfregando o couro com sabão de soda, e ainda comendo puro! (CDS, 1997, p. 267).   

 

 

O fato de sempre se dirigir a Cassiano com cautela e enxergar no patrão um tirano 

preguiçoso revela traços da condição ressentida. Piaba ressente-se por ter passado toda a vida 

na condição humilhante de agregado, vivendo das sobras da casa dos Barroso, lastima o 

término de um ciclo dos grandes e bons Barroso com a morte do major Romeu, 

responsabilizando a inaptidão do patrão aos negócios pela derrocada de clã familiar; Cassiano 

retribui as acusações. Para este, Mané Piaba não passa de uma sombra maliciosa, 

impregnando a tudo e a todos com sua ingratidão:  

 

 

O filho Mané Piaba não tem estima por ninguém. Muitas vezes este Cassiano se 
preparou para ajudá-lo a fazer aí um rateio, a muni-lo com terrinha; mas quando 
tomava conhecimento de suas patifarias, mudava de preceito. Mané Piaba arrasta um 
ódio incansável, maldar contra tudo e contra todos, fede que nem barbicha de bode, 
ou feito formiga taioca amassada, visto que não adora tomar banho (CDS, 1997, p. 
294). 

 

 

A princípio, o personagem está sujeito a alimentar histórias de desavenças, antipatias e 

ressentimentos, o que também o motiva à memória e a viver em constante luta contra uma não 

memória. Tal resistência marca uma distinção entre o que se esquece dos fatos e o que se 

esquece dos ressentimentos, ou melhor, entre a rememoração de episódios que marcaram os 

personagens e a tentativa de apagar as memórias que lhes fizeram um mal extremo, como se 

estes fossem tão execráveis que não merecessem ser lembrados. Dentro desse contexto, 

teóricos como Pierre Ansart, afirma que o indivíduo não esquece dos fatos dos quais foi autor 

ou vítima e parece alimentar menos as memórias de ressentimentos do que outras lembranças, 

porque “a tentação do esquecimento dos ressentimentos, que também é uma estratégia de 

apaziguamento, suscita a irritação de muitos para os quais os ódios de que foram vítimas 

estendem suas consequências no presente” (ANSART, 2004, p. 31).  Assim, o indivíduo vive 
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no conflito entre o esquecer e o rememorar, o apaziguamento dos velhos ódios e 

reacendimento destes.  

Os sujeitos da memória em Dantas configuram um estado de tensão entre 

rememoração e esquecimento. A nostalgia do serventuário do cartório em Coivara pela avó e 

pelas minorias; o saudosismo de Arcanja por dona Senhora e de Mané Piaba por Romeu em 

Cartilha; bem como a alimentação das velhas mágoas colocam personagens e narradores na 

categoria dos que reagem constantemente ao esquecimento, buscando em outras memórias o 

preenchimento temporário das lacunas do passado. Quando Mané Piaba ignora a indiferença 

de dona Senhora, o autoritarismo de Arcanja e as pilhérias de Remígio, numa espécie de 

apaziguamento (temporário) com o passado, decerto o narrador de Cartilha esteja 

manipulando essas vozes para ironizar a tentativa de apagar os traumas do passado:  

    

 

— Ah... sua avó, dona Senhora! Que mulher de firmeza e presença! Aquela sabia 
dar valor a empregado. Fui o derradeiro jardineiro dela, ainda rapazinho miúdo, mas 
de inteira fiança. Na mal destinada viagem do major Romeu às Alagoas, para nunca 
mais tornar, fiquei como dono da casa: anotei os mandados na cabeça, resolvi 
muitos poréns. Naquela quadra eu era só um molequinho moderno. Mas no meio de 
tanto homem maduro, pai de filho e avô de neto, tanto o major, quanto dona 
senhora, só fizeram fé em mim.  Taí o que é ser honesto (CDS, 1997, p. 234).  
 
Enquanto pensa ligeiro, se deve ou não rebater os chicotes de Remígio, Mané Piaba 
se acomoda na pedra dura, aliviando o traseiro. Não aprova a rudeza da pilhéria que 
mais uma vez acaba de ouvir, e lhe acerta de cheio. Então procura uma saída de 
través, acompanhada de uma risadinha, pra disfarçar o incômodo (CDS, 1997, p. 
235). 

 

 

Piaba reconcilia-se com a imagem de dona Senhora a ponto de colocá-la 

temporariamente na mesma categoria de estima do major Romeu; com isso, fica evidente a 

sua não reconciliação com o presente. Piaba finge levar as pilhérias de Remígio (filho de 

Cassiano e neto de Romeu) na brincadeira, mas guarda fragmentos de um discurso debochado 

do patrãozinho como uma forma de resistência ao esquecimento.  

Dessa forma, a luta pela memória é uma luta contra o esquecimento, é uma maneira de 

resistir ao apagamento das dores do passado prolongadas ou não no presente; para além de 

cultivar ódios, rememorar também é prestigiar as vozes esquecidas do passado, as minorias, 

os excluídos por um processo social injusto. Nas condições dessa narrativa contemporânea 

que se apresenta, as vozes sociais aparentemente esquecidas são homenageadas e 

contraditoriamente ironizadas, num ciclo presente-passado reiterado na ressignificação dos 
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espaços ocupados pelas minorias. Tal círculo possibilita a atualização do passado, reinscreve 

o passado no presente e instiga o personagem-narrador da memória a olhar para trás sem a 

pretensão de querer levar lições ao ontem, uma vez que o presente contém os destroços, as 

ruínas de uma sociedade marcada por desigualdades que não podem nem devem ser 

esquecidas. 

 A tensão entre memória e esquecimento faz a pessoa viver em constante embate com 

o passado. Há um claro conflito do indivíduo com as suas histórias e com a vida dos outros. 

Se por um lado, o sofrimento é algo a ser negado e esquecido; por outro lado, é uma dor a ser 

constantemente recontada, para que o processo de repetição do mesmo seja interrompido. 

Uma narrativa na qual se percebem muitas histórias de exclusão pode ser indício de uma 

reinscrição dessas margens nas páginas da literatura. Sobre o pretexto de contar a vida de uma 

única margem envolvida num ciclo de ódio-vingança, Coivara da memória apresenta muitas 

outras histórias, resgatadas do esquecimento por um personagem-narrador saturado de 

memórias, como as de Hurliano, seu Ventura, velho Cazuza, João Marreco, Garangó ou 

negrinho Geraldo, tio Burunga, tio-avô Lameu Carira, tia Justina, pai e avó.  

Contadas pela memória individual de cada personagem e narrador indireto de suas 

memórias que emite considerações e juízo acerca das outras vozes narrativas, a narrativa 

multisseletiva de Cartilha do silêncio possibilita ao leitor perceber com maior nitidez o 

tempo, a memória e a história das margens se fragmentando. Já o autor das memórias de Sob 

o peso das sombras narra como se as memórias do Alvide e da Faculdade de Mitologia já 

estivessem entranhadas nos seus pensamentos e delírios aguçados pela doença. O narrador 

Justino é a voz e a personificação dos desamparados. Ele próprio se fragmenta e incorpora a 

matéria viva da situação de exclusão dos desfavorecidos no espaço entre Sergipe, Alagoas e 

Bahia: as três localidades  com as marcas da exclusão do Alvide:  

 

 

A terra do nascimento agia com uma singeleza tão impressentida que, a princípio, 
ninguém desconfiava do peso real que, mais tarde, viria a exercer a partir de um 
certo dia, porém insuspeitável nos confins de cada filho, infligia no tal fulano um 
certo apelo telúrico que avivava mil passagens e lembranças, invocando de volta um 
carinho especial, cujo retorno vinha doseado num compasso afetivo, à mercê de cada 
um. [...] A maioria dos filhos do Alvide, por exemplo, passava a vida ali mesmo, na 
desmonda dos roçados com as mãos duras ou no pastoreiro dos bodes, ou em 
qualquer outro servicinho (SPS, 2004, p. 83-84).   
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Se o espaço da infância no Alvide é uma constante presença na vida de Justino, 

decerto isso signifique o pulsar do tempo, das margens num ciclo passado-presente, com 

nomes esquecidos, vozes silenciadas e vidas ceifadas. Justino carrega consigo o estigma de 

filho do Alvide, de representante dos desfavorecidos e, por isso, intitula-se um bode 

expiatório nas mãos do algoz professor doutor Bicalho.   

Não há como esquecer os julgamentos informais e a punição humilhante submetida 

aos desfavorecidos, legítimos protagonistas das margens sociais. Muitas são as situações 

vexatórias às quais as minorias são submetidas. Se Dantas parece ironizar esses 

enfrentamentos desiguais mais em Sob o peso das sombras que em Coivara e em Cartilha, 

decerto signifique um crescente processo de gradação e intensificação dessa problemática nas 

suas narrativas.  Volta-se aos quatro episódios: a via-crucis de João Marreco e o sofrimento 

Garangó de Coivara, o contraponto narrativo de Mané Piada e Agripina de Cartilha, o tio 

Melenguê de Sob o peso das sombras.   

Segundo foi mencionado, João Marreco é acusado de roubar as galinhas da avó do 

escrivão em Coivara da memória. Tendo como punição sair pelas ruas do Rio-das-Paridas 

assumindo aos gritos a autoria do roubo, a sentença cumprida assemelha-se ao castigo 

imposto aos escravos no passado remoto da história do Brasil. Segurando alguns capões, 

alardeava aos quatro ventos o mal passo. Em contrapartida as pessoas olhavam e riam da 

desgraça do pobre coitado, quase todos afoitos por uns minutos de diversão sobre a miséria 

alheia:  

 

 

De Rio-das-Paridas não tardavam a chegar as vozes e os mexericos mais 
desencontrados sobre a penitência que João Marreco ia cumprindo, subindo ladeiras, 
correndo ruas e dobrando beco. [...] Deparei-me, então, com a algazarra e a 
pantomima mais derespeitada e estapafúrdia. João Marreco me deu a impressão de 
um trapo humilhado pagando os pecados que não tinha, punido em lugar dos 
grandolas que não podiam ser apanhados. Gritava o seu triste pregão espremido por 
uma turba de moleques de todos os calibres e vencidade que lhe atiravam os insultos 
mais cabeludos, xingavam os nomes mais feios, secundados de assobios 
insuportáveis, que cortavam a mesma vaia estridante, rebentada num coro só (CDS, 
1997, p. 246).   

 

 

 Para além dessa humilhante exposição pública, a situação de Garangó em Coivara – o 

negrinho Geraldo – é ainda mais trágica. Vagando anônimo pelo sertão ou vivendo sob o 

pseudônimo, Garangó devia contas à Justiça por ter espancado o ex-patrão e feitor coronel 

Malaquias. Como nos lugares sem lei a menor punição é a humilhação pública e a pior é a 
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tortura seguida de morte, Garangó passa a viver em condições subumanas, ora incorporando a 

figura do lobisomem aos olhos das crianças, ora vivendo como uma espécie de caipora: figura 

lendária acostumada a viver à beira da mata, consumindo fumo e bebida alcoólica. A 

condição subumana vivida pelo negrinho Geraldo é o ápice da condição marginal. Ao se 

sentir forçado a abdicar da faculdade de se comunicar através da fala, ao morar na tapera do 

finado Balbino à beira da mata e usufrui da fama de satanás bebendo na Bodega Fé em Deus, 

Garangó é o retrato caricaturado das minorias, às quais tradicionalmente se negou o direito ao 

julgamento.  Nesse aspecto, os moleques de Rio-das-Paridas:  

 

 

Empurravam-lhe a cuia pelos beiços tronchos, despejando o caldo ardente que 
escorregava pela bica da goela e se alojava na caldeira do estômago. Ainda 
esperançosos, os despeitados! Confiantes de que assim trombado pela bebedeira, o 
vigiado do demo escancarasse as reserva que não contava a ninguém. Tudo em vão! 
Por mais que tentassem persuadi-lo com palavras macias ou desaforadas – Garangó 
continuava impenetrável! Se deixava que lhe entornassem a coité na boca era para 
melhor resguardar o destino de bicho coçado, que sequer levantava a capela do olho 
pra não dar na vista que devassava as intenções peçonhentas (CDM, 1996, p. 254).  

 

 

 Garangó vive numa condição subumana, feito bicho do mato, sob a alcunha de 

demônio. A sobrevivência de Garangó em Coivara da memória justifica o esquecimento da 

sua vida anterior ao Murituba. Da mesma forma, o pai do escrivão-anônimo dá cobertura à 

condição de Garangó porque também se reconhece como margem; em contrapartida a vida de 

Mané Piaba, em Cartilha do silêncio, é uma luta contra o esquecimento. Como se 

reivindicasse o olhar do outro, a reparação da condição humilhante de agregado, empregado 

sem remuneração fixa e sem demais leis trabalhistas, a Mané Piaba é dada a faculdade de 

manifestar a indignação dos trabalhadores de muitas décadas. Situação de semiescravidão 

muitas vezes atenuada pelo relacionamento pacífico entre as classes sociais e algumas vezes 

exposta pelo abuso de poder dos dominantes sobre os dominados. O contexto nada propício às 

boas relações aparece subvertido na imagem maternal que Agripina, a contragosto de Mané 

Piaba, dedica a Cassiano; nas brincadeiras e na atenção que Remígio dispensa ao estado de 

saúde do agregado.  

 Para além de colocar as minorias numa posição de um mero ressentimento, as 

narrativas retiram deste termo o sentido pejorativo, justificando a presença de um humor não 

ridicularizador direcionado às margens. Um humor que, ao invés de caricaturar e excluir, 

descaricatura e inclui, subvertendo a ordem das coisas, ao incluir outras perspectivas para as 
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fatídicas memórias das minorias. Tio Melenguê Sob o peso das sombras  resolve entrar para a 

polícia de uma cidade do interior da Bahia; lá, desobedece uma ordem do Tenente Elsébio que 

queria humilhá-lo; é surrado, expulso da polícia e julgado à revelia. O indivíduo que adotara o 

sobrinho abandonado pelo pai é o mesmo capaz de enfrentar até um destacamento. Se a 

coragem quixotesca do tio é um bálsamo à vida de Justino, o fim trágico desse tio 

provavelmente assassinado pelo algoz, determina o sobrinho a aceitar as humilhações do 

chefe: 

 

 

De qualquer forma, eu tinha que cair na real, de aceitar o meu lugar na partilha 
sórdida do mundo. E, ainda de quebra, amostrar satisfação a meu algoz. A ele que, 
como se não lhe bastasse os títulos para me esmagar; como se, na hierarquia 
universitária, a sua posição não fosse bastante superior para impor furiosa 
ascendência, ainda me arrotava aquela erudição. Só para emporcalhar o Vieira, meu 
nome de família! Filho de uma égua! [...] sobre este lastro de contrariedade, se 
salientava um qüiproquó que realmente me comia sossego, me torrava os miolos, 
devido à sua condição de enigma, com todo o mal que nos acarretam as questões 
irresolutas (SPS, 2004, p. 24). 
 
Irritadíssimo, invoco as lições de paciência inculcadas por meu Padrinho Barbarino 
e me encomendo a ele, devido a seu merecimento, já que cabala almas para Deus; 
invoco também a coragem desmarcada de Tio Melenguê e, nesta hora, sinto que 
cresce o meu assombro, a necessidade de aparentar dignidade. Tento, inutilmente, 
prender a minha indignação. Ponho uma fachada feia na cara, visto que eu tenho de 
me valer é de tudo e, com os bofes se sacudindo de raiva, decido abordar Jileu 
Bicalho com delicadeza (SPS, 2004, p. 31).    

 

 

As lições de paciência recebidas do tio Barbarino ajudam Justino a aceitar a partilha 

sórdida do mundo e a compor o cenário de aceitação da cena contemporânea. Ora, se as 

narrativas da autoria de Dantas analisam um século de tradição através da memória individual 

e da memória social, se tem sua temática construída nos testemunhos individuais e sociais dos 

que presenciaram do lado de dentro histórias das minorias no eixo Sergipe-Alagoas-Bahia, 

então, pode-se ver uma apropriação crítica também dessas margens. Talvez por isso os 

sujeitos-narradores rememorem a condição de injustiça e de doença. Ao assumirem uma 

posição de desigualdade, apostam num tipo de narrativa em que o centro está presente na 

imagem dos “figurões” para ser bombardeado pelas margens, numa espécie de resgate e de 

contrapartida para um século de exclusão representado.   

Por um lado, “o discurso da minoria funciona como um espaço contencioso, 

performático da complexidade dos vivos em meio às representações pedagógicas de plenitude 

da vida” (BHABHA, 2007, p. 222); por outro, a incerteza da autenticidade desses discursos 
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traz à tona que o esforço para restituir as vozes injustiçadas do passado é um empenho que só 

pode obter resultados parciais, incompletos, imprecisos. Não há como saudar as dívidas das 

injustiças cometidas no passado nem evitar tal reincidência, mas há como ironizar a 

recorrência das histórias de exclusões acontecendo rotineiramente na sociedade, mostrando o 

ontem presente no hoje. Ao passo que o ciclo presente-passado coloca em evidência as 

margens olhadas à distância pela tradição; resgata essas vozes sociais e coloca narrador e 

personagens numa mesma condição de exclusão.  

A celebração das margens é um aspecto da narrativa contemporânea de referenciais 

pós-modernos que, nas condições da produção de Dantas, resgata e reelabora o princípio 

benjaminiano, segundo o qual narrar é intercambiar experiências. Para o teórico, “a 

experiência que passa de pessoa a pessoa é a fonte a que recorreram todos os narradores, e, 

entre as narrativas escritas, as melhores são as que menos se distinguem das histórias orais 

contadas pelos inúmeros narradores anônimos” (BENJAMIN, 1994, p. 198) e do povo.  

Os mais velhos, em Coivara, surgem na memória coletiva como marginais que 

resistiram ao esquecimento e, por isso, podem passar suas experiências adiante, como 

anônimos, como pessoas emergindo na narrativa e exigindo a inclusão de suas memórias. 

Dentro desse contexto,  

 

 

Os mais velhos costumam contar que quando eram meninos ouviram dizer coisa 
ruim sobre esse passado, que nunca puderam esquecer! E ainda se benzem quando 
recontam alguma anedota desentranhada daquele antro de preconceito e rigidez, 
encurralado no vazio e perdido dos vizinhos (CDM, 1996, p. 86).  

 

 

A memória dos vizinhos e dos velhos sobre os preconceitos avança em Coivara e 

resiste ao esquecimento. Da mesma forma, Piaba avança em Cartilha do silêncio. Primeiro 

aparece como voz intrometida no discurso de dona Senhora e em seguida no de Arcanja, 

depois aparece como memória afetiva na vida de Remígio e voz ressentida na vida de 

Cassiano. Presente em todas as memórias da narrativa, o passado vem chegando devagar e 

emergindo na voz de Mané Piaba. São as vozes da periferia avançando paulatinamente para 

exigir a inclusão de suas histórias, com “foles” e “tições” na fervura das labaredas do fogo 

aceso por Piaba. Segundo esse personagem periférico, 
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nos idos saudosos, das mergulhadas nos poços do Piauí, quando tinha fôlego de fole, 
bastavam as assopradas pra tear a ponta dos tições, fazer levantar labaredas; agora, 
porém com o peito chiando apertado,  a cantiga é outra. Piaba se revista, se enfronha 
do passado, vai atrás da mocidade, até subir a fervura do boião, apanhar o pozinho 
com a colher, balançar o coador (CDS, 1997, p. 219). 

 

 

Foles, tições, fervuras são palavras típicas do vocabulário popular. Quando Dantas traz 

para a ficção o vocabulário da oralidade dos indivíduos anônimos dos lugarejos sergipanos, é 

uma maneira de resgatar a figura do narrador tradicional, sem perder a sofisticação adquirida 

por séculos de tradição literária. Seja um narrador em primeira pessoa ouvindo a memória 

social de sua gente, seja uma ótica multisseletiva alterando constantemente o foco, seja ainda 

um narrador assumidamente individual saturado de memórias crivadas pelas impressões 

pessoais, Coivara da memória, Cartilha do silêncio e Sob o peso das sombras parecem falar 

ao leitor das várias possibilidades de narrar. Também parecem se apropriar da memória das 

vozes populares que – embora esquecidas por um período da história – ainda se fazem 

presentes aos fragmentos de memórias individuais e sociais representadas na ficção. Posto 

isso, “um acontecimento lembrado é sem limites, porque é apenas uma chave para tudo o que 

veio antes e depois” (BENJAMIN, 1994, p. 38). 

A rememoração é a chave para atualizar o discurso das minorias na literatura, lendo-o 

criticamente. A apropriação crítica da tradição do ponto de vista temático dá-se diante a 

ressignificação das vozes dos desfavorecidos. Memórias sociais que – trazidas à ficção com 

anseios individuais – atualizam o discurso das margens e mostram as perspectivas pelas quais 

esses discursos podem ser renovados. Tais memórias aparecem no relato individual do 

escrivão-narrador de Coivara se colocando e sendo empurrado para uma posição à margem. 

Surgem na estrutura complexa de Cartilha, cuja ótica multisseletiva articula diversas 

memórias, bem como várias narrativas, simultâneas e fragmentárias. Também aparecem, em 

Sob o peso das sombras, as reflexões fragmentárias do narrador sobre a elaboração da própria 

obra exaltando as minorias sociais das quais faz parte.   

 Ao falar das possibilidades de narrar, os textos da autoria de Dantas assumem a exímia 

tarefa de reescrever no plano da técnica, o paradoxo que mescla narradores sofisticados – 

saturados de memórias e ironizando a si mesmo e ao processo de escrita – a traços de uma 

maneira antiga de narrar, personificados na figura de um narrador moribundo. Tirando o 

testemunho das vozes populares, os sujeitos-narradores construídos por Dantas permanecem 

na condição à margem e atendem a uma das condições da narrativa contemporânea de 

referenciais pós-modernos, enfatizando que “o pós-modernismo não leva o marginal para o 
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centro. Menos do que inverter a valorização dos centros para a das periferias e das fronteiras, 

ele utiliza esse posicionamento duplo paradoxal para criticar o interior a partir do exterior” 

(HUTCHEON, 1991, p. 98).  

O sujeito da memória que habita esses espaços contemporâneos circula pelas margens, 

abraçando a consciência de sentimento exagerado de um eu fragmentado e reelaborado pela 

literatura contemporânea. O indivíduo é, a um só tempo, os valores de uma sociedade 

contemporânea, as suas memórias e a história dos que o precederam.  Ao circular pelas 

margens, o sujeito procura velhos espaços e consolidadas discussões, numa demonstração 

clara de que, antes de mais nada, todos são seres regionais e locais. A tomada de consciência 

dessa especificidade do sujeito contemporâneo propicia uma reconfiguração espaço-temporal 

que não pretende e não pode ser mais o de uma totalidade, mas o de fragmentos e de margem 

enquanto diferença, posicionamento auto-reflexivo. Dentro desse contexto representativo, “o 

local, o regional e o não-totalizante são reinventados à medida que o centro vai se tornando 

uma ficção – necessária, desejada, mas apesar disso uma ficção” (HUTCHEON, 1991, p. 85).  

Ora, se nos textos literários de referenciais pós-modernos, o centro é uma irrealidade e 

uma fantasia, paradoxalmente, pode-se dizer que como ruínas ele está lá, na materialidade 

textual de uma narrativa fragmentada e de uma cultura multifacetada representada. Ao se 

fazer presente, possibilita ao narrador tanto circular pelas margens quanto experimentar a 

paradoxal relação aproximação e separação, afirmação e negação, representação e 

reconfiguração dos velhos espaços e dos sujeitos que habitaram nesses espaços, cujas ruínas 

estão presentes tanto nos fantasmas de um passado subscrito no presente, quanto num 

presente voltado para o passado enquanto ruínas e memórias vistas pelas margens e analisadas 

da perspectiva destas. 

A narrativa é descrita da periferia e fica na periferia, confirmando a posição do sujeito-

narrador enquanto indivíduo-margem. Homens e mulheres avançam da margem social para 

exibir suas memórias e incluir suas tragédias na cena contemporânea em construção. O efeito 

narrativo, na produção de Dantas, são histórias de exclusão invadindo a cena contemporânea 

configurada para reivindicar um olhar crítico à condição de extremo abandono das minorias, 

ofuscadas pela história tradicional e resgatadas pelas narrativas de memórias. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 As minorias têm reivindicado a inclusão de suas histórias, mediante a representação na 

literatura de memórias individuais e sociais que – redundâncias à parte – dão forma literária 

aos relatos de exclusão e de dramas individuais de homens e de mulheres. Conforme este 

trabalho demonstra, os textos ficcionais de Francisco J. C. Dantas lembram ao leitor que não 

apenas mulheres nem somente homens estão condenados à margem, mas as vozes de 

indivíduos que, de alguma maneira, são empurrados para essa posição, como se todos 

carregassem consigo traços daquilo que o narrador de Sob o peso das sombras denomina de  

“um filho do Alvide, terra drástica, onde mal prosperava cabra e jumento; lugar que depurava 

os seus filhos, tomando como crivo e dureza, não podia negar fogo” (SPS, 2004,  p. 115).   

Ao ouvir a voz da sua gente, o sujeito autoral, na figura do narrador, traz à cena 

contemporânea – ainda em construção – os discursos revitalizados dessas minorias, dos filhos 

de Rio-das-Paridas,  Alvide, Contendas do Papudo, entre outros, para, com isso, incluir seus 

relatos na ficção literária.  Parafraseando Linda Hutcheon (1991), mulheres, homens falidos, 

pobres e agregados avançam da periferia dos fatos para reivindicar a inclusão de suas 

tragédias individuais. O fracasso de Cassiano Barroso em Cartilha, a prisão do serventuário 

do cartório em Coivara e o comportamento de Leopolda em Sob o peso das sombras 

representam dramas – que avançam – de indivíduos que estão ocasionalmente à margem por 

forças das circunstâncias sociais que se impõem.    

O testemunho de personagens reescreve os cárceres individuais à margem familiar, 

como a avó e tia Justina, ou de uma minoria social como João Marreco e Garangó (ou 

negrinho Geraldo) em Coivara da memória; as mulheres e o agregado Mané Piaba invadem a 

cena da narrativa de Cartilha do silêncio; o personagem-narrador personifica diversas 

margens sociais em Sob o peso das sombras. Posto isso, o leitor nota uma evidente 

potencialização do discurso das minorias. O ritual do sineiro Hurliano, chamando, com as 

badaladas do sino, as pessoas para a primeira ave-maria de cada dia funciona como uma 

convocação para que homens e mulheres simples, portanto, as minorias acordem para o 

trabalho cotidiano e, com isso, “pôr termo à jornada dos agregados que, empunhando os 

enxadões de quatro libras, arquejavam e se esvaíam na limpa de roçados e canaviais. — São 

as chamadas de Hurliano! — diziam aliviados: as mulheres se benzendo e os homens se 

descobrindo (CDM, 1996, p. 16).   
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Particularmente, representações literárias que privilegiam apenas a luta de mulheres ou 

apenas o sofrimento dos negros, embora se apresentem como uma proposta inclusiva do que 

Fredric Jameson (2006) denomina “identidades de grupo”, trazem, no seio de sua 

representação, um diferente tipo de exclusão e acaba por pregar um novo tipo de sectarismo. 

Por outro lado, textos literários que colocam em cena vários grupos (mulheres, negros, pobres, 

agregados) legitimam-se como um discurso altamente inclusivo. Da mesma forma, quando 

Dantas representa homens e mulheres, pobres e agregados arruinados, vai ao encontro de um 

processo de inclusão de diversas vozes excluídas ao longo do processo social.   

Na opinião da teórica Linda Hutcheon (1991), o pós-modernismo é uma forma de arte 

inclusiva e intertextual, que ressignifica formas de arte. Por isso, nesta recente literatura que 

se apresenta, “a memória é essencial para esse vínculo entre o passado e o vivido  

(HUTCHEON, 1991, p. 50). Para além de um diálogo intertextual, esse vínculo coloca o 

indivíduo num ciclo presente-passado do qual o sujeito não quer nem consegue se livrar. O 

passado não passou, ainda se faz presente, em forma de ruínas, em memórias, no diálogo e até 

no resgate das velhas formas de narrar, de contar as memórias.  

 Quando Francisco J. C. Dantas se serve de um discurso memorialista para, no plano 

da técnica, reescrever o romance de 30 voltado para o Nordeste, principalmente em Coivara 

da memória e, com isso, representar as minorias numa espécie de cárcere; decerto esse 

prosador escreva assumidamente uma narrativa feita de empréstimos, reacendendo um sentido 

diferente num velho e conhecido espaço. Nessa perspectiva, conforme já foi dito, o leitor 

flagra em Cartilha do silêncio marcas de uma evocação ao estilo de narrar de Graciliano 

Ramos, num episódio em que o próprio narrador construído por Dantas se serve do 

vocabulário e do modo de falar deste memorialista, para fazer uma descrição do caráter 

duvidoso de Belisário Barroso extraído da opinião de Arcanja. 

Ocorre da mesma forma quando o narrador Justino de Sob o peso das sombras se vale 

da ironia cara a Machado de Assis, como uma espécie de Conselheiro Aires em Memorial de 

Aires (1999), satirizando o fim de vida que se esvai como a tinta de uma caneta, as memórias 

ficcionais de Dantas indicam que tudo o que tem sido configurado na ficção de referenciais 

pós-modernos já foi representado antes. Por isso, pode-se dizer que a literatura 

contemporânea é feita de empréstimos de temas, retomadas estéticas, ressignificação das 

velhas formas de narrar as memórias e da consequente apropriação de espaços, temas e 

personagens já representados na literatura brasileira.  

A apropriação de formas e temas consideradas mortas, ou melhor, a ressignificação 

dos aspectos trabalhados pelo romance de 30, por exemplo, bem como a incorporação do 
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estilo autobiográfico de se narrar as memórias são evidências dessa condição pós-moderna, 

em que “o passado como referente não é enquadrado nem apagado; ele é incorporado e 

modificado, recebendo uma vida e um sentidos novos e diferentes” (HUTCHEON, 1991, p. 

45).  

Memória afetiva, ironia e humor não ridicularizante são evidências de que esta 

literatura que se apresenta não é apenas isso nem somente aquilo, mas a presença contraditória 

de diferentes elementos na mesma cena. O sujeito da memória que se ressente com um 

passado de injustiça e opressão é o mesmo que sente saudade desse tempo. Mané Piaba de 

Cartilha ironiza o comportamento de dona Senhora por este ser avançado para a época; 

satiriza Arcanja assumindo o comando da casa e dos negócios dos Barroso, mas também sente 

saudade da força do falecido major Romeu, de algumas delicadezas de dona Senhora e da 

força de Arcanja. O indivíduo da memória apresenta a cena contemporânea com nostalgia e, 

muitas vezes, ironiza este estado nostálgico no qual ainda se percebe. Portanto, esse 

emaranhado de fragmentos, impressões, apropriação crítica de uma tradição solidificada na 

literatura e na cultura forma  a literatura contemporânea.   

  A preocupação do narrador Justino de Sob o peso das sombras com o processo de 

escrita contrasta com o estilo bastardo que adota como pano de fundo e com o texto manco 

que afirma escrever. Será que estaria ironizando sua ligação com a tradição? Absorvido nos 

livros, a tarefa de reescrever o passado é colocada em primeiro plano, como também parece 

ser em Coivara, conforme fica evidente no discurso do narrador: “Se as marcas de sangue 

fossem assim tão abertamente lineares como estupidamente dei a entender em outros 

capítulos...” (CDM, 1996, p. 146). O passado está impregnado no presente com marcas de 

sangue ou, ainda, corre nas veias de um narrador moribundo às vias de uma condenação. É 

nesse passado “encoivarado” que os espaços mais significativos estão melhor representados, 

na figura dos velhos casarões que perderam sua imponência no transcorrer do tempo.  

Os espaços configurados na produção de Francisco J. C. Dantas são, portanto, 

polifônicos e multifacetados; da mesma forma, as reflexões sobre o processo de escrita. Ao 

assumir a escrita de um gênero bastardo, o narrador de Sob o peso das sombras mostra ao 

leitor a sua apropriação crítica das formas de narrar as memórias e as margens. Quer seja com 

narradores em primeira pessoa, em que as narrativas periféricas visitam a narrativa principal 

através da rememoração do personagem-narrador de Coivara da memória; quer seja com uma 

narrativa multisseletiva silenciando os narradores indiretos em Cartilha do silêncio, 

encenando a fragmentação das memórias e do texto literário; de certa forma, os avanços das 

técnicas narrativas estão sendo configuradas e rememoradas.  
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Observa-se, com isso, na ressignificação dos espaços regionais, um esforço de 

eternizar nos arquivos da literatura fragmentos dos cem anos de memórias coletivas antes que 

o tempo avance imperioso e passe tudo a raso. O temor de esquecer leva o escrivão de 

Coivara a  insistir na representação de suas memórias:  

 

 

Mais uma vez me debruço sobre este canteiro de ruínas onde pego e despego o 
olhar, às vezes me demorando a palpar algum fragmento de objeto que teve a sua 
importância, ou um trecho de paisagem de maior estimação, e que nunca mais se 
ajustarão à cadencia natural do viço que corria e transbordava, da vida que se 
embutia nas engrenagens azeitadas por meu avô, com as mesma mão untada o rodete 
de casa de farinha, e as dentaduras de mão de ferro incubidas de fazer rolar os 
grandes cilindros da moenda, então enfincava bem no meio do engenho, como um 
coração de aço a ranger e bombear sobre um peito achatado de terra batida, estuante 
de caldas e rumores, aromas e labaredas (CDM, 1996, p. 30). 

 

  

O canteiro de ruínas onde o escrivão-narrador de Coivara da memória se debruça e 

apalpa algum fragmento de objeto, como se pegasse o passado com a mão, demonstra que o 

personagem está ligado ao ciclo presente-passado. Em Coivara o passado parece subjugar o 

sujeito do presente pela força dessas ruínas de tempo-espaço. Em Cartilha os protagonistas 

das memórias são interditados pela articulação de uma ótica multisseletiva que se impõe. Em 

Sob o peso das sombras o presente parece competir com a força o passado na vida de Justino, 

desviando sua atenção às consistências exteriores, uma vez que o barulho da televisão e da 

academia de ginástica são fragmentos de um novo mundo que invadem o velho espaço 

salvaguardado pelo narrador.   

O recurso da fragmentação narrativa apresenta-se, portanto, como uma possibilidade 

de encenar avanços nas técnicas de se narrar que dominaram a literatura brasileira do século 

XX e se intensificaram nas últimas décadas. A fragmentação da narrativa é configurada no 

movimento dos narradores dando voz às memórias individuais e sociais, nos depoimentos de 

protagonistas e narradores indiretos de suas histórias em Cartilha, no testemunho dos 

narradores diretos de tais histórias – em Coivara e Sob o peso das sombras – demonstrando a 

oscilação da vida e das experiências. A narrativa fragmentada também encena o movimento 

do fluxo do tempo e, por conseguinte, da memória, no qual o vai-e-vem das imagens e dos 

acontecimentos narrados constituem um amontoado de impressões, de espaços de 

arquivamento.       

Tais arquivos são individuais e sociais, porque, por um lado, a memória individual é 

composta de fragmentos e de testemunho da memória coletiva, por outro lado, as próprias 
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memórias individuais contribuem para a formação da memória social. Ao leitor é facultado o 

recurso das narrativas em pedaços, por partes, encenando o fragmentado processo 

rememorativo, pois obviamente as imagens do passado surgem aos pedaços, por partes, sem 

inteireza, reproduzindo, aliás, uma especificidade da realidade dos indivíduos: a ausência de 

totalidade da vida e das experiências.   

A fragmentação também justifica o arquivamento, uma vez que as informações 

arquivadas estão armazenadas e salvaguardadas, por um longo período, da erosão do tempo 

que apaga quase tudo. Dentro desse contexto, pode-se tomar “a idéia de arquivo como um 

contrapeso ao sempre crescente passo de mudança, um lugar de preservação espacial e 

temporal” (HUYSSEN, 2000, p. 65).  O cartório, em Coivara, o casarão centenário, em 

Cartilha, e a velha casa, em Sob o peso das sombras, apresentam-se como espaços de 

preservação da corrosão do tempo. Ao escrever o passado para arquivá-lo nas páginas 

literárias, os narradores de Coivara e de Sob o peso das sombras querem preservá-lo do 

esquecimento, de uma possível época sem memória.  

A orfandade à qual os indivíduos estão condenados na produção de Francisco J. C. 

Dantas marca uma luta contra a memória e o esquecimento, quer seja porque a escrita 

parricida os deixou órfãos, quer seja porque o presente já apagou traços do passado, quer seja 

ainda porque as tragédias individuais e sociais estejam em voga.  A relevância da memória 

chama a atenção dos indivíduos da cena contemporânea, que, paradoxalmente, apresenta e 

relativiza tal importância, mediante a potencialização dos discursos das margens, das 

maneiras de se narrar os passados-presentes. Noutras palavras, a representação da memória, a 

fragmentação da narrativa, a reflexão sobre o processo de escrita e a configuração de 

personagens à margem social – enquanto ressignificação de alguns aspectos presentes na 

literatura do Brasil – adquirem relevância similar na memorialística de Francisco J. C. Dantas.  

Posto isso, “a rememoração dá forma aos nossos elos de ligação com o passado, e os modos  

de rememorar nos define no presente” (HUYSSEN, 2000, p. 67), com as contradições dos 

sujeitos contemporâneos em uma cena pós-moderna em construção, feita de empréstimos e da 

potencialização de aspectos representados no passado remoto e recente da literatura brasileira.  
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